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ΝΑΙΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

Περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές και αντιοξειδωτικά που το κάνουν 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (ήλιο - βροχή - αέρα). 
Διάρκεια ζωής από 1 έως 3 χρόνια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε θερµοκήπια - φυτώρια - εξωτερικούς χώρους και γενικά, όπου υπάρχουν 
απαιτήσεις για µεγάλη διάρκεια ζωής.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νάιλον θερµοκηπίου από 100 % καθαρό πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας 
(LDPE), επεξεργασµένο ειδικά µε τεχνολογία 3 στρώσεων  (co-extrution). 
Όλες οι διαστάσεις υπάρχουν σε διαρκή παρακαταθήκη για την άµεση εξυπη-
ρέτηση σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως για την ενσύρωση του καλαµποκιού (ζωοτροφές) από 
τους κτηνοτρόφους. Επίσης, µπορεί να αποτελέσει το υπόστρωµα για την κατα-
σκευή δεξαµενών για αγροτική χρήση (άρδευση).

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νάιλον από 100 % καθαρό πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) επεξερ-
γασµένο ειδικά µε τεχνολογία 3 στρώσεων (co-extrution).

ΝΑΙΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΝΑΙΛΟΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ

Περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές και αντιοξειδωτικά που το κάνουν 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (ήλιο - βροχή - αέρα).
 Διάρκεια ζωής πάνω από 18 µήνες.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό 350m2≈/ 50kg 8m      10m 12m 14m       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε οικοδοµικές εργασίες, σε µονώσεις, σε ταράτσες και τοιχία, σε σκέπασµα 
υλικών, σε βαψίµο, σε σοβάτισµα και γενικά, όπου απαιτείται αποµόνωση της 
υγρασίας. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φιλµ από 100% καθαρό πολυαιθυλένιο τυλιγµένο σε ρολά. Όλες οι διαστάσεις 
υπάρχουν σε διαρκή παρακαταθήκη για την άµεση εξυπηρέτηση σας.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΑΧΟΣ

Ρολό  50-125kg
3m 4,5m 5,5m 6m 6,5m

150-180µm
7m 8m  8,5m 9,5m 10,60m

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΑΧΟΣ

Ρολά  50kg
2m 2,4m 3m 4m 5m

35-200µm
6m 7m  8m 10m 12m
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΝΑΙΛΟΝ ΜΑΥΡΟ

Επειδή δεν το διαπερνάει το ηλιακό φως και δεν επιτρέπει το φαινόµενο της 
φωτοσύνθεσης, τοποθετείται σε θερµοκήπια & φυτώρια ακόµα και εξωτερικούς 
χώρους για την καταπολέµηση των αγριόχορτων. Επίσης είναι πολύ αποτελε-
σµατικό και στην ηλιακή απολύµανση του εδάφους (χωρίς χηµικά), λόγω της 
υψηλής θερµοκρασίας που αναπτύσσεται από κάτω του.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νάιλον  από 100 % καθαρό πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας, ( LDPE ), 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες (ήλιο - βροχή - αέρα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό υλικό για την προστασία των επίπλων & των συσκευών κατά την διάρκεια 
βαψίµατος ή ανακαίνισης. Επίσης προστατεύει από την σκόνη και την υγρασία.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φιλµ  από 100% καθαρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Διατίθεται 
διπλωµένο και πακεταρισµένο σε σακουλάκια των 20 m2.

ΝΑΙΛΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΝΑΙΛΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ χοντρό

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ

Ρoλό        50kg  3m          75µm

Ρoλό        50kg  6m 120µm

Διάρκεια ζωής περίπου 20 µήνες.

Λεπτό και πολύ ελαφρύ νάιλον καλύψεως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΑΧΟΣ

Χάρτινο κουτί  των 50 τεµ. 4 x 5m 6µm

Φιλµ  από 100% καθαρό πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας
( LDPE ). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό υλικό για την προστασία των επίπλων & των συσκευών κατά την διάρκεια 
βαψίµατος ή ανακαίνισης. Επίσης, προστατεύει από την σκόνη και την υγρασία.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ανθεκτικό νάιλον καλύψεως από LDPE. Είναι 5 φορές παχύτερο από το απλό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΑΧΟΣ

Χάρτινο κουτί των 50 τεµ. 4 x 5m 30µm

3



   

     

      

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΜΜΟΥ

ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η µεµβράνη χρησιµοποιείται για την κάλυψη και στεγάνωση της στέγης κάτω 
από τα κεραµίδια, ενώ η πυκνή µικροδιάτρηση που έχει η επιφάνεια της, επιτρέ-
πει την αποβολή  της υγρασίας από την στέγη.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μεµβράνη πολυαιθυλενίου βάρους 100gr/m2 µε ενίσχυση από ίνες P.P. σε 
πυκνότητα 2,5 ίνες / ίντσα.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό  75m2 50m  x 1,50m

Αποδίδει περίπου 20-22  τεµάχια ανά κιλό, πράγµα που την κάνει 
ιδιαίτερα οικονοµική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικές για την µεταφορά άµµου, χαλικιών  & µαρµαρόσκονης.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ενισχυµένες διάφανες σακούλες. Εγγυηµένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους 
κατά την χρήση.

                ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ

 
Σακί 25kg 32 x65mm  120µm

Εξαιτίας του ειδικού υλικού της αποδίδει 16-17 τεµάχια ανά κιλό, 
πράγµα που την κάνει ιδιαίτερα οικονοµική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικές για την µεταφορά µπαζών κατά τις ανακαινίσεις ή τα κτισίµατα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ενισχυµένες σακούλες από ειδικό µίγµα πολυαιθυλενίων  ( LDPE + HDPE ). Εγγυ-
ηµένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους κατά την χρήση.

                ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ

 
Σακί 33kg 40 x 70 mm  120µm
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ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα σακουλάκια κλείνουν ερµητικά µόνο µε µια κίνηση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για συσκευασία σε όλα τα υλικά ή όπου θέλουµε να προστατεύσουµε από την 
υγρασία. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακουλάκια πολυαιθυλενίου µε ειδικό φερµουάρ στο πάνω µέρος τους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικές για όλα τα µαγαζιά λιανικής µπακάλικα, µανάβικα, είδη δώρων, 
υποδήµατων, ρούχων κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Τσάντες λιανικής πώλησης σε διάφορους τύπους. Υπάρχουν σε διαρκή παρα-
καταθήκη όλα τα µεγέθη και όλοι οι τύποι. Παράγονται από καθαρό µαλακό 
πολυαιθυλένιο (LDPE) ή από καθαρό χαρτοπλάστ (HDPE) σε κοφτό χεράκι 
(χούφτα), σε πλαστικό χερούλι ή σε απλό φανελάκι, τυπωµένες µε την φίρµα 
ή ατύπωτες. 

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΨΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ

Σακί 25kg
35mm 40mm 45mm 50mm

διάφορα
60mm 70mm 80mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για συσκευασία σε όλα τα υλικά ή όπου θέλουµε να προστατεύσουµε από την 
υγρασία. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακούλες διαφανής σε διάφορα µεγέθη. Υπάρχει µόνιµη παρακαταθήκη σε 
τουλάχιστον 50 µεγέθη, το πιο µικρό είναι το 6x10 που χωράει µέσα ένα κου-
µπί και το πιο µεγάλο είναι το 180x220 που χωράει µέσα ένα διπλό στρώµα.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Σακί 25kg Παραγωγή οποιουδήποτε µεγέθους 
ή πάχους, τυπωµένο ή όχι. διάφανο

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Σακί 25kg 55x70mm 60x80mm 80x110mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για οικιακά ή βιοτεχνικά απορρίµµατα. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακούλες απορριµµάτων σε τρία διαφορετικά µεγέθη.  

Μεγάλης αντοχής.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πακέτο των 100 τεµ.
4x6cm 6x8,5cm 8,5x12cm

12,5x18cm 14x22cm 20x25cm
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ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΙΖΑΛ - ΤΖΙΒΑ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΕΚΤΑ

ΣΠΑΓΚΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ

Δεν  καίγονται  από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αλιεία - ναυτιλία  &  όπου χρειάζονται ισχυρά δεσίµατα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φυτικά σχοινιά εισαγωγής από τζίβα σε όλες τις διατοµές. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ

κουλούρα των 220m 6mm      8mm 10mm 12mm

κουλούρα των 110m 14mm 16mm 18mm  20mm

Δεν σαπίζουν  από την υγρασία η το νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για αλιεία - ναυτιλία  &  όπου χρειάζονται ισχυρά δεσίµατα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικά σχοινιά από 100% καθαρό πολυπροπυλένιο ( PP ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ

τυλιγµένα σε χαρτονένιο πυρήνα 3mm      4mm 5mm 6mm

συσκευασµένα σε χαρτονένιο καρούλι  8mm 10mm 12mm  

Δεν σαπίζουν µε το νερό και δεν επηρεάζονται από την ηλιακή ακτι-
νοβολία. Ανθεκτικά στην τριβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ορειβασία - αλιεία - γιοτ - ιστιοφόρα - windsurfing.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Βυθιζόµενα σχοινιά από 100 % καθαρό πολυεστέρα ή PET πλεγµένα εξωτερικά 
και στριµµένα εσωτερικά. Επειδή εξωτερικά έχουν 24 κλώνους, είναι πάρα πολύ 
ισχυρά στο τέντωµα και στην τριβή.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ 

καρούλι 200m 2mm      

καρούλι 500m 3mm

καρούλι 10-20kg 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
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ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ   ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΓΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙΣΠΑΓΚΟΙ ΣΙΖΑΛ-ΤΖΙΒΑ

ΣΠΑΓΚΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΧΡΩΜΑ

τυλιγµένα σε χαρτονένιο πυρήνα 
6kg περίπου βάρος

3,5mm      4mm

5mm 6mm

Δεν σαπίζουν  από την υγρασία ή το νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Όπου υπάρχουν  απαιτήσεις  για µεγάλη διάρκεια ζωής του σχοινιού.
Ιδανικό για την στήριξη των κλαδιών της ροδακινιάς όταν είναι φορτωµένα µε 
καρπό και γενικά για εξωτερικές συνθήκες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικά σχοινιά από 100% καθαρό πολυπροπυλένιο ( PP ), ενισχυµένο µε 
ειδικούς αντηλιακούς καταλύτες που τους δίνουν µεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ

κουλούρα των 100m 4mm      6mm 8mm 10mm

Δεν σαπίζουν από την υγρασία ή το νερό και δεν καίγεται από τον 
ήλιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για την στήριξη αντικειµένων πάνω σε µηχανάκια ή σε οχήµατα. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ελαστικό σχοινί µίγµα από 100% καουτσούκ εσωτερικά σε συνδυασµό µε ίνες 
από πολυεστέρα εξωτερικά. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Σε κουβάρι 1kg µέσα σε σακιά 12kg 350/1 350/2

Δεν καίγονται από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Δεσίµατα για στήριξη των φυτών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φυτικοί σπάγκοι εισαγωγής από τζίβα σε µονόκλωνα & δίκλωνα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Μποµπίνες 
& 

κουβάρια

Σακί 12kg 6000/1 kg

Σακί 12kg 8000/1/2 kg

Σακί12kg 16000/1 kg & 24000/1 kg

Σακί 10kg 40000/5 kg 

 Δεν σαπίζουν  από την υγρασία ή το νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικοί για συσκευασίες δεµάτων, για δεσίµατα φυτών µέσα σε θερµοκήπια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σπάγκοι πλαστικοί από πολυπροπυλένιο ( P.P. ) σε διάφορες διατοµές.   
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ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΡΙΚΑ ΛΙΝΟΣ ΣΠΑΓΚΟΣ 4/3

ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ ΚΑΠΝΟΝΗΜΑ

ΣΠΑΓΚΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Νάιλον σακούλα / 12 τεµ. Διάφορα έντονα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικός για οικοδοµική χρήση ως ράµµα για το ευθύ κτίσιµο των τοίχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σπάγκος πλαστικός από νήµα multi τυλιγµένο σε χαρτονένιο καρουλάκι για 
να µην µπερδεύεται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

Κουβάρι των 100gr ή σε τσιλέδες των 11m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται από ψησταριές για τα δεσίµατα των ψητών λόγω του ότι δεν 
καίγεται κατά την χρήση του. Επίσης επειδή είναι ελαφρύς και γερός είναι ιδα-
νικός για χαρταετούς ή όπου απαιτούνται ισχυρά δεσίµατα. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Κουβαράκι λινό 4/3 και 100gr βάρος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ

Σε σακί των 30 kg περίπου. 
Μποµπίνα των 2kg. 6/4 10/3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κυρίως χρησιµοποιούνται στο άπλωµα του καπνού, όπως επίσης και σε 
βιοτεχνίες χαρταετών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό µίγµα σπάγκου από βαµβάκι και polyester. 

Κόβεται δύσκολα µε το χέρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 16 kg περίπου.  Μποµπίνα των 250gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για την ραφή σακιών σε εργοστάσια, βιοτεχνίες κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό µίγµα σύµµεικτου νήµατος από polyester και βαµβάκι. 

Τοποθετείται σε ειδικές σακοραπτικές µηχανές  και είναι αδύνατο 
να κοπεί µε το χέρι.
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ΣΠΑΓΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ

ΣΥΡΜΑΤΑ

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΠΑΓΚΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ

Είναι τρίκλωνος ιδιαίτερα µαλακός και κόβεται εύκολα µε το χέρι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Έχει ιδιαίτερη εφαρµογή στο πέρασµα των καπνών, όπως επίσης και όπου απαι-
τούνται εύκολα και γρήγορα δεσίµατα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σπάγκος ιούτης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακί 40kg τυλιγµένος σε µποµπίνες 1,5 kg 

          ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ

Ματσάκι 10m-20m
4mm

Ρολό 50m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιούνται για στήριξη καλωδίων από ηλεκτρολόγους ή για δέσιµο πλέγ-
µατος στα µπαλκόνια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Δεµατικά καλωδίων από νάιλον, δένουν και στερεώνουν οτιδήποτε στην θέση 
του µόνιµα.

        ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ

Πακέτο των 100 τεµ. 3x150mm 4x200mm 5x250mm        

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για άπλωµα ρούχων ή για στήριξη κεραιών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Συρµατόσχοινο (όχι σύρµα) Γερµανίας επικαλυµµένο µε P.V.C.

Δεν σκουριάζει και δεν επηρεάζεται από τον ήλιο. 
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ΝΑΙΛΟΝ ΠΛΕΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΔΙΧΤΥ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΙΤΕΣ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό υλικό για την προστασία των µικρών παιδιών σε µπαλκόνια ή σε εκτεθει-
µένους ανοικτούς χώρους.
Χρησιµοποιείται επίσης και για την περίφραξη κήπων ή παρτεριών από γάτες 
ή σκύλους.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σκληρό πλαστικό πλέγµα µπαλκονιού από πολυαιθυλένιο.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επειδή είναι πολύ ψιλή, χρησιµοποιείται κυρίως σαν σίτα κατά των κουνουπιών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σίτα πλεκτή από monofilament µισινέζα ενισχυµένη µε αντηλιακούς σταθερο-
ποιητές για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται από κατασκευαστικές εταιρείες, για την σήµανση δρόµων 
κατά την κατασκευή έργων. Επίσης, χρησιµοποιείται για την σήµανση υπογείων 
αγωγών νερού ή αερίου.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό δίχτυ για την σήµανση ή τον αποκλεισµό επικινδύνων περιοχών. 

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό  50m 1,2m

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΡΕ

ΧΡΩΜΑ

Ρολό  30m
0,8m 1,0m 1,2m

1,5x1,5mm
1,4m 1,6m

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΨΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΡΥΠΑΣ

ΧΡΩΜΑ

Ρολό  50m 1m 1,2m 10x10mm
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ΣΙΤΑ FIBERGLASS  USA

ΔΙΧΤΥ FIBERGLASS ΣΟΒΑ

ΣΙΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ FIBERGLASS

ΣΙΤΕΣ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική σαν σίτα κατά των εντόµων.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σίτα πλεκτή από πλαστικοποιηµένες ίνες fiberglass. Δεν επηρεάζεται καθόλου
από το νερό η τον ήλιο και δεν σκουριάζει.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΛΕΞΗ ΧΡΩΜΑ

Ρολό 30m 0,8m 1m 1,22m 1,40m 1,63m 18x16’

Δεν εµφανίζει καθόλου ελαττώµατα κατά την πλέξη του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως για την ενίσχυση του σοβά κατά το  2Ο χέρι και έτσι δεν 
εµφανίζονται εξωτερικές ρωγµές. Δεν επηρεάζεται καθόλου από τις καιρικές 
συνθήκες και από το αλκαλικό περιβάλλον του σοβά. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Υαλόπλεγµα από fiberglass. Το «µάτι»  είναι περίπου 0,5x0,5cm και το βάρος του
είναι 150gr/m2. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Είναι ιδανική σαν σίτα κατά των εντόµων ( µύγες, κουνούπια ).

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σίτα πλεκτή από πλαστικοποιηµένες ίνες fiberglass.

Αυτή η σίτα δεν επηρεάζεται καθόλου από τις καιρικές συνθήκες, 
δεν σκουριάζει από το νερό και δεν καίγεται από τον ήλιο. 

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΠΛΕΞΗ ΧΡΩΜΑ

Ρολό  25m 1,0m 1,2m 1,5m 14x14‘

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κουτί των 4 ρολών  
200m2/κουτί 1x50m
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ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικές σε καλύψεις για βαφές αυτοκινήτων, κτηρίων, συσκευασία και γενικά 
όπου δεν θέλουµε να µείνει κόλλα µετά την αποκόλληση.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Χαρτοταινίες ΙΤΑΛΙΑΣ σε πέντε διαφορετικές διαστάσεις . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικές για κλείσιµο χαρτοκιβωτίων - συσκευασία - οικιακή χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές  ποιότητες:  P.V.C. -  P.P.A. - P.P. 

Πολύ ισχυρό κόλληµα πάνω σε λείες και καθαρές επιφάνειες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλες για επικολλήσεις ετικετών, για στερέωση µοκετών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ταινίες διπλής όψεως σε φάρδος 38mm και σε διάφορα µήκη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ

κιβώτιο των 96τεµ. 19mm

κιβώτιο των 72τεµ. 25mm

κιβώτιο των 60τεµ. 30mm

κιβώτιο των 48τεµ. 38mm

κιβώτιο των 36τεµ. 50mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ

κιβώτιο των 120τεµ. 30mm

διάφανοκιβώτιο των 96τεµ. 38mm

κιβώτιο των 72τεµ. 50mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 54 τεµ. 5m 10m 25m
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ΣΕΛΟΤΕΙΠ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλα για επικολλήσεις, κλεισίµατα φακέλων, σφραγίσµατα νάιλον 
σακουλιών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σελοτέιπ συσκευασίας σε δύο διαφορετικά µεγέθη, σχολικό και βιοτεχνικό.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλη για σηµάνσεις  ή αποκλεισµούς επικίνδυνων περιοχών - παρτεριών 
- γκαζόν.   

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ασπροκόκκινη  ταινία σήµανσης κινδύνου από 100% πολυαιθυλένιο ( LDPE ).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εξαιτίας της πολύ ισχυρής κόλλησης της, είναι κατάλληλη ακόµη και για στήριξη 
καθρεπτών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αφρώδης  ταινία  διπλής όψης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 12τεµ.
κιβώτιο των 288τεµ.

σχολικό 12mm 33m

βιοτεχνικό 12mm 66m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κιβώτιο των 24τεµ. 70mm 200m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ

κουτί των 54τεµ. 19mm 5m 0,8mm

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

ΑΦΡΩΔΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
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ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΑΙΝΙΕΣ TESA ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλη για συνενώσεις µπουριών σόµπας ή αεραγωγών από αλουµίνιο. 
Επιδιορθώσεις σε εξατµίσεις αυτοκινήτων ή για ένωση πλακών µωσαϊκού σε 
ταράτσες πριν από την µόνωση.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ταινία από 100% καθαρό φύλλο αλουµινίου σε συνδυασµό µε πολύ ισχυρή κόλλα 
υψηλής θερµοκρασίας .

Είναι κατασκευασµένη από µίγµα P.V.C.  µε ειδικούς σταθεροποιητές 
για να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για επιδιορθώσεις σε νάιλον θερµοκηπίου ή σε καπνόπανα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική ταινία επιδιορθώσεως του νάιλον των θερµοκηπίων  της εταιρείας  TESA, 
που παράγεται στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ . Η κόλλα της είναι πολύ ισχυρή και αντέχει στον 
χρόνο.

Είναι κατασκευασµένη από µίγµα P.V.C.  µε ειδικούς σταθεροποιητές 
για να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για επιδιορθώσεις σε νάιλον θερµοκηπίου ή σε καπνόπανα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ταινία επιδιορθώσεως του νάιλον των θερµοκηπίων, η οποία εισάγεται από την 
ΙΤΑΛΙΑ.  Η κόλλα της είναι πολύ ισχυρή και αντέχει στον χρόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 54τεµ. 50mm 10m 50m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 18τεµ. 100mm 33m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 36τεµ. 50mm
25m

κουτί των 18τεµ. 100mm
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ΤΑΙΝΙΑ ‘ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ’

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για την κάλυψη ρωγµών σε τοίχους ή για το γέµισµα των κενών 
που δηµιουργούνται κατά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων. Απαραίτητο υλικό 
για τους µπογιατζήδες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητη γάζα από fiberglass σε ρολά.

 Χρήση στις σωληνώσεις των air-conditions στα 50mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Από ηλεκτρολόγους - ιδιώτες - εργοτάξια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγων από εύκαµπτο P.V.C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για την σήµανση ευαίσθητων υλικών ή προϊόντων κατά την µεταφορά 
τους.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου (P.P)  µε ισχυρή ακρυλική κόλλα. Διατί-
θεται σε λευκό χρώµα και µε τυπωµένη την λέξη  ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ. Κατά παραγγελία 
µπορεί να εκτυπωθεί µε λογότυπο ή µε την φίρµα της εταιρείας µας για διαφη-
µιστικούς σκοπούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ

κoυτί των 200τεµ.
19mm

50mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 150τεµ. 50mm 20m 90m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ

κουτί των 72 τεµ. 50mm 66m
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ΡΟΛΑ KODAK

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ NON WOVEN

ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για ντύσιµο βιβλίων και για προστασία επιφανειών ( π.χ. ντουλάπια ) από την 
σκόνη .
Το θερµοκηπίου χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση ζηµιών στα νάιλον των 
θερµοκηπίων ή στα καπνόπανα .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητο P.V.C. σε ρολά. Υπάρχει σε δύο τύπους: το απλό και το θερµοκη-
πίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για την κάλυψη ρωγµών σε τοίχους ή σε ταράτσες για την στε-
γάνωση των µωσαϊκών. Απαραίτητο υλικό για τους µπογιατζήδες 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ταινία από πολυεστερικά νήµατα µη υφαντά µεταξύ τους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για στερέωση, επιδιόρθωση, συνένωση υλικών, στο σπίτι, την βιοτεχνία 
ή το εργοτάξιο.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Υφασµάτινη ταινία µε ιδιαίτερα δυνατή κόλλα. 

                 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 20 τεµ. 100mm 50m

                ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ

κουτί των 54 τεµ. 50mm 10m

Η διαφορά µεταξύ των δύο είναι στο πάχος και στην κόλλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ

κουτί των 20 τεµ. 
απλό

40mm
20m διάφανο

θερµοκηπίου 15m

Τοποθετείται πάνω στην  ρωγµή και από επάνω εφαρµόζεται το 
µονωτικό υλικό.

16



   

   ΤΑΙΝΙΕΣ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΙΣΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για την στεγάνωση ταρατσών, υδρορροών, & 
καµινάδων σε κεραµοσκεπές.  Δεν χρειάζεται αστάρωµα & το-
ποθετείται εύκολα από τον καθένα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητη ενισχυµένη αλουµινοταινία µε πισσόκολλα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Απαραίτητη για σκαλοπάτια, ολισθηρά δάπεδα, πισίνες κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία εσωτερικού & εξωτερικού 
χώρου.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί των 12τεµ. 50mm
10m

κουτί των 6τεµ. 100mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΧΡΩΜΑ

blister των 5τεµ. 19mm 610mm

σακουλάκι 
5ρολών 19mm 18m
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ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ

AEROSTROM

ΑΕΡΟΧΑΡΤ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό υλικό συσκευασίας. Προστατεύει τα υαλικά, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη 
κ.τ.λ. κατά τις µετακοµίσεις και τα προστατεύει από την υγρασία. Πέρα από την 
συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν θερµοµονωτικό σε φυτά κατά την 
διάρκεια του χειµώνα λόγω του κενού αέρος που δηµιουργεί.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νάιλον από καθαρό πολυαιθυλένιο (LDPE) µε φυσαλίδες αέρα. Έχει απόδοση 
περίπου 8 m2 ανά κιλό πράγµα που το κάνει ιδιαίτερα φθηνό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό υλικό συσκευασίας. Προστατεύει τα υαλικά, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη 
κ.τ.λ. κατά τις µετακοµίσεις και τα προστατεύει από την υγρασία. Πέρα από την 
συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν θερµοµονωτικό σε φυτά κατά την 
διάρκεια του χειµώνα λόγω του κενού αέρος που δηµιουργεί.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Aerostrom: η εξέλιξη του αεροπλάστ.  Το µοναδικό µε τριπλή στρώση νάιλον και 
φυσαλίδα σάντουιτς. Το µικρό µέγεθος των ρολών και τα τυπωµένα µέτρα πάνω 
στην επιφάνεια του διευκολύνουν ιδιαίτερα κατά την πώληση. 

Πωλείται µε το µέτρο και όχι µε το κιλό. Είναι αριθµηµένο µέτρο- 
µέτρο.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ

Ρολό
50m

1m
100m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Άριστο υλικό συσκευασίας. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Το ίδιο υλικό µε το Αεροπλάστ, µε την διαφορά ότι έχει ενσωµατωµένο πάνω του 
χαρτί κραφτ 130gr/m2.

 Έχει απόδοση  περίπου 6 m2 ανά κιλό. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό 20-30kg 1,m 1,2m 1,5m διάφανο

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ

Ρολό  20kg  1m
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ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ FOAM

ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ

ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πολύ καλό υλικό συσκευασίας, ιδιαίτερα για µικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 
συσκευές. Επίσης, χρησιµοποιείται και σαν υπόστρωµα για την τοποθέτηση 
ξύλινου πατώµατος. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αφρώδες υλικό συσκευασίας από διογκωµένη πολυστερίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για κάλυψη του σπιτιού κατά την διάρκεια εργασιών ανακαινίσεως ή 
βαψίµατος. Δεν γλιστράει και στερεώνεται εύκολα µε χαρτοταινία.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Κυµατιστό χαρτί σε ρολά. Το χαρτί είναι βάρους 130gr/m2.

Η απόδοσή του είναι 3 µέτρα ανά κιλό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται  κυρίως για την συσκευασία δεµάτων, και σαν υλικό για πατρόν 
από βιοτεχνίες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Χαρτί από ανακυκλωµένα υλικά σε ρολά µε βάρος περίπου 130gr/m2 και απόδοση 
περίπου 7,5m2 ανά κιλό. 

                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ρολό 100m2
1mm 2mm

1m 1,2m 1,5m
3mm 5mm

                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ

ρολό 20kg 1m 1,2m

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΤΟΣ

ρολό 50kg 1m 1,2m
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ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΡΕΤΣΟΜΗΧΑΝΗ XΕΙΡΟΣ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑΣΤΡΕΤΣ ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιούνται για κρεµµυδάκια, µαϊντανό, άνηθο, µπουκέτα από λουλού-
δια κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Λαστιχάκια από 100 % καθαρό καουτσούκ, τα οποία παράγονται σε διάφορα 
µεγέθη και πάχη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και όπου χρειάζεται συσκευασία µε στρετς.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική πλαστική λαβή που αποτελείται από δύο τεµάχια και είναι απαραίτητη 
για την εφαρµογή του στρετς φιλµ µε τα χέρια. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Είναι το ιδανικό υλικό για την συσκευασία παλετών. Προσφέρει µε πολύ χα-
µηλό κόστος αδιαβροχοποίηση, προστασία από τις σκόνες, και δέσιµο των 
υλικών στην παλέτα. Χρησιµοποιείται από βιοµηχανίες, κεραµοποιία, βιοτε-
χνίες κ.τ.λ

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ρολά από ειδικό πολυαιθυλένιο (LLDPE) υπέρ χαµηλής πυκνότητας, υλικό που 
έχει την ικανότητα να τεντώνει πολύ και να µην κόβεται.

Για την τοποθέτηση του απαιτείται ειδική χειρολαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για µετακοµίσεις, αποσύρσεις παλαιών υλικών, αµπαλάρισµα, όπως 
και για βιοτεχνίες ρούχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Κενά χαρτοκιβώτια από σκληρό χαρτόνι οντουλέ σε διάφορες διαστάσεις τα 
οποία παράγονται  σε  µια  πληθώρα  από διαστάσεις  µετά από παραγγελία.

    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Νο

Σακουλάκι  1kg 006 100 102 105

Κούτα των 20kg 200 202 204 402
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ

κουτί  των 6τεµ. 20µm 50cm 280m

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

πακέτο των
10-15-20τεµ.

3φυλλο χαρτόνι
40x30x30
40x30x40
60x40x40

5φυλλο χαρτόνι 60x40x60
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Bιοτεχνίες, εργοστάσια ή όπου απαιτείται ταινία συσκευασίας.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικές µεταλλικές χειρολαβές για τις ταινίες συσκευασίας. Έχουν ηλεκτροστα-
τική βαφή και γι’ αυτό δεν σκουριάζουν. 

Για την καλύτερη χρήση της ταινίας και τα τρία µεγέθη 
έχουν εσωτερικό έλασµα για φρένο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Bιοτεχνίες, εργοστάσια ή όπου απαιτείται ταινία συσκευασίας.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική χειρολαβή για τις ταινίες συσκευασίας, υπάρχει σε δύο ποιότητες, πλα-
στικό & µεταλλικό µε πολύ κοφτερά µαχαιράκια που αλλάζονται και ειδικό σύ-
στηµα φρεναρίσµατος της ταινίας για µεγαλύτερη οικονοµία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για κλείσιµο κιβωτίων, σφράγισµα παλέτας, στερέωση κλαδιών δέν-
δρων κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικό τσέρκι σε ρολά.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΧΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό  3000m 55µm 9mm

Ρολό  2500m 80µm 12mm

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Νο

χάρτινο κουτί ανά τεµάχιο 30 38 50

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

χάρτινο κουτί ανά τεµάχιο
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Σε φύλλα: Με περασµένο κορδόνι και µεταλλικούς κρίκους για 
την  καλύτερη στήριξη του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για κάλυψη υλικών, αυτοκινήτων, µηχανηµάτων, σκαφών, 
ακόµη και για αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους.  Κατάλληλο για τέντες, 
ανεµοφράχτες, σκίαση καλοκαιρινών εγκαταστάσεων  κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικό ύφασµα από πλεγµένες ίνες πολυπροπυλενίου  (P.P.) µε ειδική επε-
ξεργασία και από τις δύο πλευρές. Mε αδιαβροχοποίηση και µεγάλη αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες ( ήλιο, βροχή, αέρα ) έως και δέκα χρόνια. 

ΛΙΝΑΤΣΕΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
(TARPAULINS)

Σε ρολά: Για τις ανάγκες κάλυψης µεγαλύτερων επιφανειών.

ΠΑΧΟΣ - ΧΡΩΜΑ 90gr/m2     120gr/m2    160gr/m2    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

Ανά τεµάχιο 

2x3m 2x3m 2x3m
3x4m 3x4m 3x4m
4x6m 4x6m 4x6m
5x8m 5x8m 5x8m

5x10m 5x10m 6x8m
6x8m 6x8m 6x10m

6x10m 8x12m
10x15m

ΠΑΧΟΣ - ΧΡΩΜΑ 200gr/m2   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

  Ρολό 
2x100m
4x60m
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ΛΙΝΑΤΣΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ

ΛΙΝΑΤΣΕΣ

ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται σε οικοδοµικές εργασίες, για να σκεπάζει και να καλύπτει 
σκαλωσιές κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικό ύφασµα από πλεγµένες ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.). Παράγεται σε 
ρολά διαφόρων διαστάσεων µε ούγια στο πλάι για να µην ξεφτάει και έχει 
βάρος 100gr/m2. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως ως αντιπαγωτική προστασία σε µεγάλα φυτά όπως 
φοίνικες, λεµονιές, µπουκαµβίλιες κ.τ.λ. ή ως διακοσµητικό στις γιορτές.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ύφασµα από κανναβάτσο σε ρολά  το οποίο υπάρχει σε φάρδος 1,20m µε 
αραιό πλέξιµο και σε 1,8m  σε πυκνό πλέξιµο.

Εισάγεται σε δύο διαστάσεις και έχει ούγια στο πλάι για 
να µην ξεφτάει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επειδή δεν το διαπερνάει το ηλιακό φως και δε επιτρέπει το φαινόµενο της 
φωτοσύνθεσης τοποθετείται σε θερµοκήπια, φυτώρια, κήπους ή παρτέρια και 
εξωτερικούς χώρους για την  καταπολέµηση των αγριόχορτων. Παράλληλα το 
πότισµα µπορεί να γίνεται κανονικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικό ύφασµα από πλεγµένες ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε ειδικούς 
αντηλιακούς  σταθεροποιητές που του δίνουν διάρκεια ζωής πάνω από 5 χρό-
νια. Παράγεται σε ρολά διαφόρων διαστάσεων µε ούγια στο πλάι για να µην 
ξεφτάει και έχει βάρος 130gr/m2. 

Το νερό από τα ποτίσµατα απορροφάται µε ρυθµό 2 ltr/m2  το 
δευτερόλεπτο, ενώ όλα τα µεγέθη παράγονται σε µαύρο χρώµα 
µε πράσινες ρίγες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό 100m
1m 1,2m 1,5m

2m

Ρολό 60m περίπου 4m 5m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 50m περίπου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ρολό 100m 2m 3m 4m 5m
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ΔΙΧΤΥ ΕΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟ

ΔΙΧΤΥ ΕΛΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για το µάζεµα ελιών, αµυγδάλων, φιστικιών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό δίχτυ ελαιοσυλλογής από µισινέζα monofilament ενισχυµένο µε αντη-
λιακούς σταθεροποιητές για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για το µάζεµα ελιών, αµυγδάλων, φιστικιών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό δίχτυ ελαιοσυλλογής από µισινέζα monofilament ενισχυµένο µε αντη-
λιακούς σταθεροποιητές για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η διαφορά του από το 
µαύρο είναι ότι το πράσινο είναι πολύ πιο πυκνό και πολύ πιο ενισχυµένο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για το µάζεµα ελιών, αµυγδάλων, φιστικιών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πανί ελαιοσυλλογής από λινάτσα πλαστική µε  µεγάλη διάρκεια ζωής .   

Με στρίφωµα περιµετρικά, για να µην ξεφτίζουν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

Ρολό 
4x100

4m 5m
5x80

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Ανά τεµάχιο 4x8 5x8 5x10 6x10 6x12

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

Ανά τεµάχιο
4x8 5x8 5x10 5x12 6x10 6x12σε πακέτο

των 5 τεµ.
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ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΧΤΕΝΑΚΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΟΣΑΚΑΣΑΚΙΑ ΚΑΝΝΑΒΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για το µάζεµα ελιών, αµυγδάλων, φιστικιών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικά χτενάκια από σκληρό P.V.C. Τα οποία διατίθενται σε δύο διαφορετι-
κούς τύπους: σε ξύλινο ή πλαστικό χεράκι αναλόγως τον τύπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για πατάτες, κρεµµύδια, φασολάκια  κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλεκτό κρεµµυδόσακα από πολυπροπυλένιο ( P.P. ), το οποίο παράγεται σε 
διάφορες διαστάσεις και χρώµατα αναλόγως την ζήτηση. 

Το µικρό µέγεθος έχει περασµένο ειδικό κορδόνι για ευκολό-
τερο κλείσιµο και έχει χωρητικότητα περίπου 30 κιλά πατάτες 
η κρεµµύδια, ενώ το µεγάλο ράβεται µε µηχανή ή στο χέρι και 
χωράει περίπου 50 κιλά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για ρύζια, σιτάρια, καλαµπόκια, σταφύλια, κάρβουνα ή όπου αλλού χρειάζεται 
πολύ ισχυρό σακί. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακιά από πλεγµένες ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.). Τα οποία παράγονται σε 
πολλές διαστάσεις. 

Αναλόγως το µέγεθος παράγονται σε γκρι η λευκό χρώµα  και 
είναι ραµµένα στον πάτο και στριφωµένα στο πάνω χείλος .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για συσκευασία διαφόρων υλικών. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακιά από λινάτσα καννάβινη τα οποία µπορούν να κατασκευασθούν κατόπιν 
παραγγελίας σε οποιοδήποτε µέγεθος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 100 τεµ.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

πακέτο των
1000τεµ./100 48x75 55x105 63x112 75x120 95x135

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 10 τεµ.
            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

πακέτο των 
1000τεµ./100 50x80mm 58x80mm

25



   

     

      

ΔΙΧΤΥ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ ΜΑΥΡΟ

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 40%

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 60%

∆ΙΧΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Είναι ειδικό δίχτυ για την προστασία των αµπελιών από το χαλάζι. Τοποθετεί-
ται σαν οµπρέλα πάνω από τις  παλλέτες  και στηρίζεται µε ειδικά κλιπς .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Δίχτυ πλεκτό από monofilament µισινέζα µε ειδικούς αντηλιακούς καταλύτες
που του δίνουν µεγάλη διάρκεια ζωής όταν είναι εκτεθειµένο στις καιρικές 
συνθήκες.

Στις άκρες και στην µέση έχει ειδικά ενισχυµένη ούγια για µεγαλύ-
τερη αντοχή κατά την χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επειδή είναι πολύ ελαφρύ έχει µια πληθώρα εφαρµογών. Μπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για ελαφριά σκίαση, σαν ελαφρύ αντιανεµικό µέσο, σαν αντιχα-
λαζικό δίχτυ σε αµπέλια, σαν δίχτυ προστασίας από τα πουλιά ή σαν δίχτυ 
οικοδοµής.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αραιό δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθεροποιητές 
για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια.  

Σκίαση 40%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ίδιες µε το 40% αλλά µε ποσοστό σκίασης 60%. Είναι ιδανικό για την σκίαση 
των  οπωρολαχανικών όπως ντοµάτες, πιπεριές, µελιτζάνες, κολοκύθια κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πυκνό δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθεροποιητές 
για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια. 

Η διαφορά του από το 40%  είναι ότι είναι λίγο πιο πυκνό και 
φυσικά έχει µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 250m 1,8m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 4m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 4m
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ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ 90%

ΔΙΧΤΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΥΡΟ 75%

ΔΙΧΤΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΥΡΟ 90%

∆ΙΧΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλο για µεγάλη σκίαση 90%  σε οποιαδήποτε χρήση, κάλυψη αυτο-
κινήτων, φρακτών, σε κάµπινγκ κ.τ.λ. Επίσης κάνει πολύ καλή δουλειά σαν 
ισχυρός αντιανεµικός φράκτης.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πυκνό δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθεροποιητές 
για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια. 

Η διαφορά του από το 40% και 60%  είναι ότι είναι  πιο πυκνό 
και φυσικά έχει µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για πολύ ισχυρούς ανεµοφράκτες, για µεγάλη σκίαση 75% -80% . 
Επίσης χρησιµοποιείται για γήπεδα ποδοσφαίρου και τένις ή σε κάµπινγκ σαν 
διαχωριστικό .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πυκνό δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθεροποιητές 
για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια.

Η διαφορά του από τα 40%, 60%,και 90%  είναι ότι έχει δια-
φορετική πλέξη, είναι αρκετά πιο βαρύ,  και έχει µεγαλύτερες 
µηχανικές αντοχές από όλα τα παραπάνω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για πολύ ισχυρούς ανεµοφράκτες, για µεγάλη σκίαση 90%. Επίσης 
χρησιµοποιείται για γήπεδα ποδοσφαίρου και τένις ή σε κάµπινγκ σαν δια-
χωριστικό.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πυκνό δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθεροποιητές 
για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια.

Είναι το  πιο βαρύ από όλα τα δίχτια και έχει τις µεγαλύτερες 
µηχανικές αντοχές από όλα τα παραπάνω.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 4m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 50m 3m 4m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 4m 4,5m
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ΔΙΧΤΥ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΑΥΡΟ

ΔΙΧΤΥ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΣΠΡΟ

ΔΙΧΤΥ ΓΑΡΙΦΑΛΩΝ

∆ΙΧΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως για την προστασία των αµπελιών και των οπωροφό-
ρων δένδρων από τα πουλιά.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πολύ αραιό δίχτυ από πολυπροπυλένιο (P.P.) σε συνδυασµό µε σταθεροποιητές 
που του δίνει διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνια. Έχει 25gr/m2 πράγµα που 
διευκολύνει πολύ την τοποθέτηση του σε δύσκολα σηµεία. Το καρέ που σχηµα-
τίζεται είναι περίπου 20mm x 20mm.

Έχει πολύ µεγάλες µηχανικές αντοχές και είναι πολύ ελαφρύ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως για την προστασία των αµπελιών και των οπωροφό-
ρων δένδρων από τα πουλιά και τις σφίγγες .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πολύ αραιό δίχτυ από πολυπροπυλένιο (P.P.) σε συνδυασµό µε σταθεροποιητές 
που του δίνει διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνια. Έχει πολύ µεγάλες µηχανικές 
αντοχές και είναι πολύ ελαφρύ. Έχει 20gr/m2 πράγµα που διευκολύνει πολύ 
την τοποθέτηση του σε δύσκολα σηµεία. Το καρέ που σχηµατίζεται είναι πε-
ρίπου 10mm x 10mm.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως για την στήριξη φυτών µε µεγάλο µίσχο όπως γαρί-
φαλα ή χρυσάνθεµα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πολύ αραιό δίχτυ από πολυπροπυλένιο (P.P.) σε συνδυασµό µε σταθεροποιητές 
που του δίνουν διάρκεια ζωής πάνω από 5 χρόνια .  Τα κενά που σχηµατίζονται 
ονοµάζονται ΄΄µάτια΄΄ , το κάθε ΄΄µάτι΄΄ έχει διάσταση 150mm x 170mm. Σε 
παρακαταθήκη υπάρχει σε 4 & σε 5 ΄΄µάτια΄΄ ενώ κατόπιν παραγγελίας υπάρ-
χει µέχρι και µε 27  ΄΄µάτια΄΄. 

Έχει πολύ µεγάλες µηχανικές αντοχές και είναι πολύ ελαφρύ, το 
χρώµα του είναι διάφανο και εισάγεται σε διάφορες διαστάσεις .

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 4m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m 2m 4m διάφανο  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ρολό 1000m
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ΔΙΧΤΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΛΙΠΣ ΔΙΧΤΙΩΝ

ΔΙΧΤΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

∆ΙΧΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αντιανεµικό δίχτυ σε ποσοστό 50% . Είναι 
όµως ιδανικό για την κάλυψη οικοδοµών κατά την κατασκευή ή την ανακαίνι-
ση τους. Ο αέρας περνάει από µέσα του χωρίς να το ΄΄φουσκώνει΄΄ ενώ προ-
στατεύει από τυχόν πτώσεις αντικειµένων .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σχετικά αραιό  δίχτυ από ίνες πολυπροπυλενίου (P.P.) µε αντηλιακούς σταθερο-
ποιητές για διάρκεια ζωής περίπου 3 χρόνια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για την στήριξη ή την ένωση διχτιών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικά κλιπς για την στήριξη διχτυών. Τα δύο κοµµάτια του κλιπς ενώνονται 
µόνιµα µετά από πίεση µε το χέρι, δεν ξαναχωρίζουν  και συγκρατούν το δίχτυ 
απόλυτα και σίγουρα. 

Το κλιπς έχει ειδική υποδοχή για να περαστεί από µέσα του 
σχοινί, σπάγκος ή σύρµα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για µύδια, όστρακα, πορτοκάλια, λεµόνια   κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικό διχτάκι συσκευασίας σε ρόλο. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 100m
2m 3m

 καρέ  5x7mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

σακί των 400 τεµ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ρολό 500m
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤ

ΣΩΛΗΝΕΣ FORTEVYL ΚΙΤΡΙΝΗ

ΣΩΛΗΝΕΣ HELIVYL LNV

ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλο για πότισµα κήπων - γκαζόν,  ή µεταφορά και παροχή νερού για 
οικιακή χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, ( GARDENHOSE )  από µαλακό P.V.C.  
ενισχυµένο µε πλεγµένα πολυεστερικά νήµατα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλα για βαριές  γεωργικές εργασίες σε κήπους- φυτώρια- θερµοκήπια. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες  του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, µε ειδικό διπλό τοίχωµα ( FORTΕVYL ).

Αντέχει έως 32 BAR πίεση, δεν στρίβει, δεν τσακίζει κατά την 
χρήση και έχει µεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό εργαλείο για όσους αναζητούν υψηλή ποιότητα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες υψηλής ποιότητας του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, ( HELIVYL  LNV ) µε 
διπλό τοίχωµα. Δεν επηρεάζεται από το ηλιακό φως και γι’ αυτό δεν δηµιουρ-
γείται πρασινάδα στο εσωτερικό του. Δεν στρίβει και δεν τσακίζει κατά την 
χρήση του. 

Επειδή κατά την παραγωγή του δεν χρησιµοποιούνται βαρέα µέ-
ταλλα όπως βάριο & κάδµιο µπορεί το λάστιχο να χρησιµοποιηθεί 
ακόµη και για πόσιµο νερό.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 
20m, 30m, 50m 1/2’ Εσωτερικά κίτρινο και

εξωτερικά πράσινο (διάφανο
µε κόκκινη ρίγα)ρολό 50m 5/8’ 3/4’ 1

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 50m

1/2’

Εσωτερικά µαύρο και εξωτερικά 
κίτρινο µε µαύρη ρίγα.

5/8’

3/4’

1’

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 
20m, 30m, 50m 1/2’

πράσινο ηµιδιάφανο
ρολό 50m 5/8’ 3/4’ 1’
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ mykonos blue ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΣΩΛ

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το “απόλυτο” λάστιχο ποτίσµατος.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες υψηλής ποιότητας του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, (  MYKONOS BLUE ) µε 
διπλό τοίχωµα και πλέξη πολυεστερικών νηµάτων NTS.  Δεν επηρεάζεται από 
το ηλιακό φως και γι’ αυτό δεν δηµιουργείται πρασινάδα στο εσωτερικό  του. 
Δεν στρίβει και δεν τσακίζει κατά την χρήση του. 

Επειδή κατά την παραγωγή του δεν χρησιµοποιούνται βαρέα 
µέταλλα όπως βάριο & κάδµιο µπορεί το λάστιχο να χρησιµο-
ποιηθεί ακόµη και για πόσιµο νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλοι για µεταφορά νερού ή για αναρροφήσεις. Ποτίσµατα κήπων - γε-
ωργικές χρήσεις - σε εργοτάξια ή βιοµηχανίες. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες  του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, από µαλακό P.V.C. µε σπειροειδή ενίσχυ-
ση από σκληρό P.V.C. Θερµοκρασία λειτουργίας : -5 ο C  -  +60 ο C. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για την αποχέτευση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εύκαµπτοι σωλήνες του ΠΕΤΖΕΤΑΚΗ, από µαλακό P.V.C. µε σπειροειδή ενίσχυ-
ση από σκληρό P.V.C. Θερµοκρασία λειτουργίας : -5 ο C  -  +60 ο C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλο για οικοδοµική χρήση άδειασµα θερµοσιφώνων, πιτσιλίθρες 
αυτοκινήτων,  µετάγγιση βενζίνης,  αποχετεύσεις κλιµατιστικών.  

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Διαφανές σωληνάκι από 100% καθαρό P.V.C. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

ρολό 50m 25mm 32mm 38mm 50mm

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 20 & 50m 1/2’ εσωτερικά λευκό εξωτερικά µπλε 
(διάφανο µε δυο λευκές ρίγες)50m 5/8

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

ρολό 100m 4mm 6mm 8mm 10mm

ρολό 50m 12mm 16mm

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΡΩΜΑ

ρολό 50m 16mm
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ρακόρ βρύσης θηλυκό µε σπείρωµα
1/2, 3/4.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 
1/2, 3/4 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3141,3041

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σύνδεσµος για λάστιχο 1/2 - 5/8.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΛΑΣΤΙΧΟ1/2-5/8 3055

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ταχυσύνδεσµος για λάστιχο 3/4.

ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 
3/4 ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3042

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4 3052 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ρακόρ βρύσης θηλυκό µε σπείρωµα 1’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διπλή ένωση ταχυσύνδεσµου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τριπλή ένωση ταχυσύνδεσµου.

ΤΡΙΠΛΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 3039

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΛΑΣΤΙΧΟ1/2-5/8 3050

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 
3/4 3054

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σύνδεσµος για λάστιχο 3/4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ταχυσύνδεσµος για λάστιχο 1/2 - 5/8.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

ΔΙΠΛΗ  ΕΝΩΣΗ
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 3038

32



 

                    

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πλαστικός εκτοξευτήρας νερού µε 
ουρά για ταχυσύνδεσµο. 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 
2090

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εκτοξευτήρας µπρούτζινος βαρέως 
τύπου.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ 2290

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πλαστικό ρυθµιζόµενο πιστόλι νερού 
µε ουρά για ταχυσύνδεσµο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πιστόλι νερού µπρούτζινο βαρέως 
τύπου.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ2081
ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 
ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ 2518

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανέµη για λάστιχο κήπου χωρίς ρόδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ανέµη για λάστιχο κήπου µε ρόδες.

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΟΔΕΣ 6611 ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 6001

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 1,5lt       8515

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 
7lt  8507

ΣΠΡΕΙ ΧΕΙΡΟΣ 500ml  8311

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας χειρός προπιέσεως  1,5 lt.

ΣΠΡΕΙ ΧΕΙΡΟΣ 900ml  8306

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας χειρός προπιέσεως  2 lt
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας χειρός προπιέσεως  7 lt.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας  ώµου προπιέσεως 5 lt.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας χειρός προπιέσεως  500ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ψεκαστήρας χειρός προπιέσεως  900ml

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

  ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 
  2lt  8502                                    

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 
5lt  8505                                    
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4004

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 4109

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ   4329

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μπεκ ποτίσµατος αλουµινίου µε 19 τρύπες ρυθµιζόµενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πλαστικό ρυθµιζόµενο µπεκ ποτίσµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μπρούτζινο ρυθµιζόµενο µπεκ ποτίσµατος βαρέως τύπου.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ 7009-30, 7009-50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σύρµα δεσίµατος πλαστικοποιηµένο µε κόφτη. Σε δύο µεγέθη.

ΝΤΟΥΖ ΚΗΠΟΥ  9300 ΣΠΙΡΑΛ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  7,5m,15m 6102-25, 6102-50       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ντουζ κήπου αλουµινίου µε τρίποδο και ρυθµιστή ροής.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σπιράλ ποτίσµατος µε ταχυσύνδεσµους και εκτοξευτήρα. Σε δύο µεγέθη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πλαστική πέργκολα από προφίλ σκληρού P.V.C. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ

δέµατα 5 τεµ / χρώµα 1x2m

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΜΗΚΟΣ

Ανά τεµάχιο
7,5m

15m

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιδανική για αναρριχώµενα φυτά σε κήπους, µπαλκόνια, φυτώρια.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MHKOΣ

Ανά τεµάχιο 
30m

50m

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 6800 ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 8091

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αντλία χειρός για µεταφορά υγρών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βούρτσα πλυσίµατος σε καρτέλα µε ρύθµιση ροής.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ AG 10

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στήριγµα τοίχου ΙΤΑΛΙΑΣ για λάστιχο ποτίσµατος, µε εσοχές για τη στήριξη των εξαρτηµάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Λαστιχένια γάντια από 100% καουτσούκ. 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Kουτί των 12 τεµ. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σε κήπους ή µπαλκόνια.

Ενισχυµένο µε ειδικά νεύρα για να µην χαλαρώνει  διατίθεται σε ειδικό κουτί-σταντ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιδανικά για οικοδοµικές εργασίες, σοβατζήδες, 
κτίστες,  κηπουρούς, αγρότες και όπου απαιτείται 
προστασία των χεριών από σκληρές συνθήκες.

Είναι µονοκόµµατα χωρίς ραφές και εσω-
τερικά έχουν ένα δεύτερο ΄΄βαµβακερό΄΄  
αντιιδρωτικό στρώµα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 6200

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σε κήπους ή µπαλκόνια.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

κουτί των 14 τεµ. 7χρώµατα.

Βάση τοίχου για λάστιχο ποτίσµατος.

37



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ LEGO STAND LQM ΟΥΡΕΣ LEGO LQ5-LQ6

ΔΙΠΛΟ ΡΑΚΟΡ LEGO LQYΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ LEGO LQ1-LQ12-LQ9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για καλαίσθητη προβολή όλων των προϊόντων.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Κασετίνα - σταντ της LEGO που όταν ανοιχτεί  διαµορφώνεται σε µια ελκυστι-
κή βιτρίνα µε όλα τα προϊόντα. 

Περιλαµβάνει 12 διαφορετικά είδη, από τα πιο αναλώσιµα της 
σειράς κήπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για προέκταση ή για διακλάδωση λάστιχων ποτίσµατος και πάντα σε συνδυα-
σµό µε τους ταχυσυνδέσµους  LQ42 - LQ44.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Διπλή ή τριπλή ουρά µε τελείωµα LQ9. Το LQ5 µπορεί να ενώσει µεταξύ τους 
λάστιχα ποτίσµατος που έχουν ήδη επάνω τους ταχυσύνδεσµους LQ42 - LQ44 
και έτσι να χρησιµεύσει σαν προέκταση. Το LQ6 κάνει το ίδιο δίνοντας µας 
όµως και µια παραπάνω παροχή. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 50 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε βρύσες, βάνες ή µπεκ ποτίσµατος.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ρακόρ - προσαρµοστήρες που βιδώνουν πάνω στις βρύσες και από κάτω 
έχουν την ουρά LQ9, πάνω στην οποία κουµπώνουν οι ταχυσύνδεσµοι  LQ42 
- LQ44. To LQ1 έχει θηλυκό σπείρωµα 3 / 4 και βιδώνει στις περισσότερες βρύ-
σες µπαλκονιού. Το LQ12 έχει θηλυκό σπείρωµα 1’ ίντσα και βιδώνει κυρίως 
στις βρύσες χωραφιών η εργοταξίων που έχουν µεγαλύτερη παροχή νερού.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 50 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για ανεξάρτητη διπλή παροχή νερού από µία βρύση.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

To LQY είναι ένας ειδικός προσαρµοστήρας - ρακόρ  µε θηλυκό σπείρωµα 3 / 4 
που βιδώνει σχεδόν σε όλες τις βρύσες, στις άκρες του καταλήγουν δύο LQ9.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 50 τεµ.

Έχει δύο ξεχωριστές παροχές µε βανάκια που µπορούν να χρη-
σιµοποιούνται ανεξάρτητα η µια από την άλλη.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά τεµάχιο
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LEGO LQ42-LQ44 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LEGO LQ32-LQ34

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ LEGO L 1QΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ LEGO LP1-LP3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για χρήση σε λάστιχο ποτίσµατος 1 / 2   -  5 / 8  -  3 / 4.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτόµατος  ταχυσύνδεσµος υψηλής ποιότητος από το ΙΣΡΑΗΛ µε χονδρά 
σπειρώµατα για να µην κλοτσάνε κατά την εφαρµογή, µε τριπλό δόντι για 
να συγκρατεί το λάστιχο, και µε εσωτερικό απόλυτο σύστηµα στεγανότητας 
πατέντα της LEGO. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 25 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για χρήση σε λάστιχο ποτίσµατος 1 / 2-5 / 8- 3 / 4.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σύνδεσµος υψηλής ποιότητος από το ΙΣΡΑΗΛ µε χονδρά σπειρώµατα για να 
µην κλοτσάνε κατά την εφαρµογή  και µε τριπλό δόντι για να συγκρατεί το 
λάστιχο. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 25 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Με ρύθµιση έντασης στην σκανδάλη  το οποίο µπορεί να ποτίσει µε πίεση ή µε 
απαλή βροχή αναλόγως την ρύθµιση που θα του κάνουµε.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πιστόλι εκτόξευσης νερού της LEGO .  Το LP3  είναι ιδανικό για πότισµα φυτών 
η λουλουδιών. Και τα δύο πιστόλια κουµπώνουν απ’ ευθείας µε τους ταχυ-
σύνδεσµους LQ42 - LQ44 χωρίς την προσθήκη εξαρτήµατος επειδή έχουν την 
ειδική ουρά  LQ9.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 22 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για χρήση σε κήπους , µπαλκόνια, φυτώρια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εκτοξευτήρας νερού της LEGO  που κουµπώνει απ’ ευθείας µε τους ταχυ-
σύνδεσµους LQ42 - LQ44 χωρίς την προσθήκη εξαρτήµατος επειδή έχει την 
ειδική ουρά LQ9.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 20 τεµ.

Μπορεί να ποτίσει µε πίεση ή µε απαλή βροχή αναλόγως την 
ρύθµιση που θα του κάνουµε.
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ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΤΥΠΟΥ  P

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΤΥΠΟΥ  P

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιδανική προστασία από τις σκόνες και τον αέρα του χειµώνα και τον καύσωνα 
το καλοκαίρι.

Σουηδέζικα µονωτικά λάστιχα κουφωµάτων από EPDM. Τύπου P. 

 Τοποθετούνται πολύ εύκολα χωρίς ειδικά εργαλεία και έχουν 
µεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Ιδανική προστασία από τις σκόνες και τον αέρα του χειµώνα και τον καύσωνα 
το καλοκαίρι.

 Τοποθετούνται πολύ εύκολα χωρίς ειδικά εργαλεία και έχουν 
µεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Σουηδέζικα µονωτικά λάστιχα κουφωµάτων από EPDM. Σε blister των 6m.
Τύπου P. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

 ρολά 100m (2x50m)

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

 συσκευασία των 6m (2x3m)

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΤΥΠΟΥ  K 

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ  ΤΥΠΟΥ  K
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιδανική προστασία από τις σκόνες και τον αέρα του χειµώνα και τον καύσωνα 
το καλοκαίρι.

Σουηδέζικα µονωτικά λάστιχα κουφωµάτων από EPDM. Τύπου Κ. 

 Τοποθετούνται πολύ εύκολα χωρίς ειδικά εργαλεία και έχουν 
µεγάλη αντοχή στον χρόνο.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

 ρολά  100m (2x50m)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιδανική προστασία από τις σκόνες και τον αέρα του χειµώνα και τον καύσωνα 
το καλοκαίρι.

 Τοποθετούνται πολύ εύκολα χωρίς ειδικά εργαλεία και έχουν 
µεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Σουηδέζικα µονωτικά λάστιχα κουφωµάτων από EPDM. Σε blister των 6m. 
Τύπου Κ. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

συσκευασία  των 6m (2x3m)
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τυλιγµένο 
σε ρολό 8m

Κουτί 34τεµ.        15mm

Κουτί 25τεµ. 20mm

Κουτί 20τεµ. 25mm

Κολλάει µε ειδική µαστίχη που δεν επηρεάζεται από 
την υγρασία η την µούχλα. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Κουτί των 50τεµ.     22x2,4m µήκος

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για µπάνια και κουζίνες. Καθαρές δουλειές χωρίς σιλικό-
νες και εργαλεία. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό γωνιακό µαλακό προφίλ που κολλάει, στεγανοποιεί και 
σφραγίζει τα κενά ανάµεσα στα πλακάκια και την µπανιέρα ή τον 
πάγκο της κουζίνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική & φθηνή µόνωση για παλιά κουφώµατα µε µεγάλες χα-
ραµάδες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητο σφουγγαράκι που προφυλάγει από το κρύο, σκό-
νη, αέρα, θόρυβο.

ΑΕΡΟΣΤΟΠ  ΑΦΡΩΔΕΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε µπάνια και κουζίνες. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό πλαστικό γωνιακό προφίλ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ,  που κολλάει µε σιλικόνη και 
σφραγίζει τα κενά ανάµεσα στα πλακάκια και την µπανιέρα.

Υπάρχουν  ειδικές γωνίες και τερµατικά. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ

Πακέτο των 
10 βεργών   1,75m ύψος

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καλύπτει εύκολα και φθηνά το κενό που αφήνει η  πόρτα από κάτω . 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ιταλικό αυτοκόλλητο προφίλ µε σκληρή βούρτσα από ίνες ψιλής µισινέζας που 
παρέχει το καλύτερο αποτέλεσµα στην µόνωση της πόρτας από κάτω. 

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΤΩ ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καλύπτει εύκολα και φθηνά το κενό που αφήνει η  πόρτα από κάτω . 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητη µαλακή βέργα από  πολυπροπυλένιο ( P.P.) σε συνδυασµό µε 
τσοχάκι για καλύτερη απόδοση.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ

Κουτί των 50τεµ.     1m

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΡΩΜΑ

Κουτί των 25τεµ.     1m

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αναλόγως τον τύπο σφραγίζουν, συγκολλούν, στεγανοποιούν, στην οικοδοµή,  
στο εργοτάξιο, στο σπίτι.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

NIRLAT : ισχυρή κόλλα υδατικής βάσης χωρίς διαλύτες κατάλληλη και για πολυ-
στερίνες.  Άριστη συγκολλητικότητα σε όλες τις επιφάνειες
SEALAC : Ακρυλικό ελαστοµερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό το οποίο 
είναι ιδανικό για πορώδεις επιφάνειες. 
LASTOCRYL : ακρυλικός στόκος σε φύσιγγα, ιδανικός για αρµούς σε τούβλα, 
σοβάδες, σκυρόδεµα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικός για στερέωση ψευδόκασων ή κουφωµάτων σε οικοδοµές, γεµίσµατα 
κενών, στερέωση γυψοσανίδων  κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αφρός πολυουρεθάνης ενός στοιχείου σε φιάλη των 350ml, των 750ml και σε 
σωληνάρια.  Για τα 750ml η διόγκωση φτάνει τα 42 - 45 lt.

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 25 τεµ.

Αργή και  σφικτή  διόγκωση χωρίς τρύπες και κενά.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αναλόγως τον τύπο σφραγίζουν, συγκολλούν, στεγανοποιούν, στην οικοδοµή, 
στο εργοτάξιο, στο σπίτι.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

TOP SEAL : Καθαρή αντιµουχλική σιλικόνη 100%. Ιδανική για συγκολλήσεις σε 
γυαλί - αλουµίνιο - µάρµαρο 
NOVASIL : Καθαρή αντιµουχλική σιλικόνη 100% είναι ίδια µε την TOP SEAL  
αλλά σε σωληνάριο των 80ml.

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 25 τεµ.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
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ΚΟΛΛΕΣ

BORO SUPER GLUE 3gr BORO  SUPER GLUE GEL

BORO ΥΓΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗBORO SUPER GLUE Z 42

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάει αστραπιαία µέταλλο, λάστιχο, κεραµικά, πλαστικά ( εκτός πολυαι-
θυλένιο & τεφλόν ).

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νέα αστραπιαία κόλλα στιγµής. Η απαραίτητη κόλλα για το σπίτι, το αυτοκί-
νητο, την βιοτεχνία.

Σε σωληνάριο των 3gr µε νέα µύτη για να µην βουλώνει.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 24 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάει αστραπιαία µέταλλο, λάστιχο, κεραµικά, πλαστικά ( εκτός πολυαιθυ-
λένιο & τεφλόν ), κεραµικά, φελλό, ξύλο, δέρµα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νέα αστραπιαία κόλλα στιγµής σε παχύρρευστη µορφή.  Η απαραίτητη κόλλα 
για το σπίτι, το αυτοκίνητο, την βιοτεχνία.

Σε σωληνάριο των 2gr µε νέα µύτη για να µην βουλώνει.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάει αστραπιαία µέταλλο, κεραµικά, πλαστικά, ξύλα .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Νέα αστραπιαία κόλλα στιγµής  σε µικρό µπουκαλάκι των 20 gr  το οποίο είναι 
συσκευασµένο µέσα σε σακουλάκι  αλουµινίου για να µην επηρεάζεται από 
τον ήλιο.  

Είναι η πιο οικονοµική συσκευασία σε κυανοακρυλική κόλλα  
µε ειδική µύτη, µε ενσωµατωµένη βελόνα για να µην βουλώνει 
ποτέ.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για γεµίσµατα ή επισκευές σε πορσελάνες, σε πλακάκια, σε µπα-
νιέρες, σε λευκές εµαγιέ συσκευές κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Είναι µια ειδική λευκή φόρµουλα που όταν στεγνώσει δίνει µια λεία πορσελα-
νούχα επιφάνεια που δεν κιτρινίζει, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει.  Το µπουκα-
λάκι έχει ενσωµατωµένο πινελάκι.

Αντέχει σε θερµοκρασίες έως 100ο C.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.
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ΚΟΛΛΕΣ

BORO STEEL STICK BORO AQUA 33

BORO EPOXY 43BORO ΕΠΟΞΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ F-35

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται πάνω σε : µέταλλο , αλουµίνιο, µπρούτζο, σίδερο, πλα-
στικά, χαλκό, ξύλο , κεραµικά . 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Εποξικό υλικό δύο συστατικών, το οποίο είναι σκληρό σαν ατσάλι µετά το πά-
γωµά του. Είναι εύκολο στην χρήση του και γεµίζει τρύπες και ραγίσµατα σε 
µεταλλικά σηµεία. Επιπλέον, µπορεί να βαφτεί σαν κοινό µέταλλο, να τρυπη-
θεί, να τριφτεί µε γυαλόχαρτο . 

Μπορεί να πάρει καλούπι από οποιοδήποτε σχήµα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Επιδιορθώνει πλαστικούς και µεταλλικούς σωλήνες, µπαταρίες, δεξαµε-
νές, µπανιέρες, υδρορροές , κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Παρόµοιο υλικό µε το παραπάνω µε µια µεγάλη διαφορά προϊόν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο σκάφος για γρήγορα περιστατικά που απαιτούν διόρθω-
ση επί τόπου αλλά και για µόνιµες εφαρµογές .

Το AQUA 33 σκληραίνει ακόµη και κάτω από το νερό. Άριστο 
για επιδιορθώσεις µετάλλων και πλαστικών.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για κόλληση γυαλιού, µετάλλου, ξύλου, fiber glass, κεραµικά κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική εποξική κόλλα δύο συστατικών σε σύριγγα η οποία παρασκευάζεται 
αυτόµατα σε ίσα µέρη µε ένα σπρώξιµο της σύριγγας .  

Στερεοποιείται σε 4 - 6  λεπτά και χωρίς να τρέχει έξω από τα 
σωληνάρια, δεν κιτρινίζει, είναι αδιάβροχη.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για την συγκόλληση πορσελάνης,  σκληρών πλαστικών, 
γυαλιού, ξύλου   κ.τ.λ. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ισχυρή εποξική κόλλα δύο συστατικών,  είναι παχύρρευστη και ταχείας πή-
ξεως 5 λεπτών.

Προσφύεται σχεδόν σε κάθε υλικό και γεµίζει κενά.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.
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ΚΟΛΛΕΣ

BORO ΞΥΛΟΣΦΙΚΤΗΣ BORO ΚΟΛΛΗΤΗΣ

BORO ΧΗΜΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ WELDBORO ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ SD-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάει και σφίγγει όλες τις χαλαρωµένες συνδέσεις σε έπιπλα, τραπέζια, 
καρέκλες κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική κόλλα ξύλου για µαλακά και σκληρά ξύλα. 

Μετά το στέγνωµα της γίνεται διάφανη.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για χαρτί, χαρτόνι, τσόχα, υφάσµατα, ξύλα, µέταλλο, δέρµα, φελλό. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πολύ σκληρή και εξαιρετικά δυνατή κόλλα γενικής χρήσεως, κολλάει γρήγορα 
και καθαρά, µε νέα χηµική σύνθεση .

Είναι βενζινόκολλα, χαρτόκολλα, κόλλα πλαστικών.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για επικόλληση ετικετών, για στήριξη καθρεπτών κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πολύ ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως µε αφρώδες υλικό, εναλλα-
κτική λύση για βίδες και καρφιά. 

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, αντέχει βάρος έως
80 gr/cm2.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

κουτί των 12 τεµ. 16mmx95cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην βιοµηχανία , αγροτικά µηχανήµατα κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Χηµικό µέταλλο στιγµής, µια νέα ειδική φόρµουλα που στεγνώνει σε 4 - 6 λε-
πτά, γεµίζει και κολλάει όλα τα µέταλλα όπως χαλκό, αλουµίνιο, µπρούτζο, 
ατσάλι, χρυσό , ασήµι, κ.τ.λ.  

Κολλάει ξύλο, πέτρα, τσιµέντο, κεραµικά. Αφού παγώσει µπορεί 
να τρυπηθεί, να λιµαριστεί ή να του ανοίξουµε σπειρώµατα. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.
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BORO ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ  BORO ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ MIRROR

 BORO 99BORO CONTACTIVE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται για την επισκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων,  θερµική αντί-
σταση παρµπρίζ αυτοκινήτων και όπου αλλού θέλουµε να δηµιουργήσουµε 
ελεύθερη δίοδο ηλεκτρικού ρεύµατος.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

H BORO contactive είναι µια νέα φόρµουλα ενισχυµένη µε ασήµι για την 
καλύτερη αγωγιµότητα κατεστραµµένων επαφών από ολοκληρωµένα κυ-
κλώµατα. 

Στεγνώνει σε δέκα λεπτά.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για το σπίτι, τη θάλασσα, το αυτοκίνητο, την βιοµηχανία & 1001 άλλες χρήσεις.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ο θεραπευτής της σκουριάς καταστρέφει την παλιά σκουριά και εµποδίζει την 
δηµιουργία νέας.

Εφαρµόζεται σε σκουριασµένες ή καινούριες επιφάνειες και 
αναπτύσσει ένα ισχυρό πολυµερικό στρώµα για πολύχρονη 
προστασία. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάει αµέσως  και µόνιµα όλους τους καθρέπτες των αυτοκινήτων .

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική κόλλα που κολλάει τον καθρέπτη και τα κλιπς των παράθύρων των αυ-
τοκινήτων  και µπορεί επίσης να εφαρµοστεί σε κόλληση µετάλλου µε γυαλί . 

Έχει αυθεντική χηµική σύνθεση και είναι δύο συστατικών, απο-
τελείται από τον ενεργοποιητή και από την κόλλα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Η BORO 99 είναι µια ειδική κόλλα για την συγκόλληση και στεγάνωση σωλη-
νώσεων και εξαρτηµάτων από σκληρό P.V.C. Αντέχει στην υγρασία και στις 
σκληρές συνθήκες καθώς ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ANSI / ASTM 
D2564. 

Δεν χρειάζεται primer και η ενισχυµένη χηµική της σύνθεση δηµι-
ουργεί ισχυρότατες και µόνιµες συγκολλήσεις για βαρέως τύπου 
χρήσεις.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 36 τεµ.

ΚΟΛΛΕΣ
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ΚΟΛΛΕΣ

BLACK SILICONE 273     GREY SILICONE 999
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για φλάντζα σε κινητήρες, και σαν σιλικόνη θερµοκρασίας σε 
σόµπες, εξατµίσεις κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σιλικόνη θερµοκρασίας, µια ειδική σύνθεση που δεν σκουριάζει τα µέταλλα 
και αντέχει σε 342ο βαθµούς.  

 Στερεοποιείται σε 24 ώρες. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XΡΩΜΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για φλάντζα σε κινητήρες και σαν σιλικόνη θερµοκρασίας σε 
σόµπες, εξατµίσεις κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Γκρι σιλικόνη θερµοκρασίας, µια σύνθεση που δεν σκουριάζει τα µέταλλα 
επειδή είναι τελείως ατοξικό.

Αντέχει σε 342ο βαθµούς, στερεοποιείται σε 24 ώρες και χρησι-
µοποιείται κυρίως για κινητήρες ιαπωνικής κατασκευής.  

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XΡΩΜΑ

κουτί των 12 τεµ.

Παγώνει σε µια ώρα και ενεργοποιείται σε κενό αέρος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για την στερέωση βιδωµένων εφαρµογών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ασφαλιστικό σπειρωµάτων υψηλής συγκράτησης . 

BORO RED 275

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

µπουκαλάκι 10ml 20τεµ.

Blister των 6ml 12τεµ.

BORO BLUE 245

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για την στερέωση βιδωµένων εφαρµογών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ασφαλιστικό σπειρωµάτων µεσαίας συγκράτησης.

Παγώνει γρήγορα και ασφαλίζει βίδες και παξιµάδια.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

µπουκαλάκι 10ml 20τεµ.

Blister των 6ml 12τεµ.
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ΚΟΛΛΕΣ

BORO VIPER 525

BORO VIPER 832 BORO VIPER 628

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε µεντεσέδες, κλειδαριές, ψαλίδια, συρόµενες πόρτες, όπλα, σύρτες, 
παξιµάδια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πέντε προϊόντα σε ένα!  Λιπαίνει όλους τους µηχανισµούς, ελευθερώνει σκου-
ριασµένα µέρη, καθαρίζει κινητήρες αυτοκινήτων. Αδιαβροχοποιεί όλα τα 
κυκλώµατα (µηχανών, βιοµηχανίας, οικιακά), αφαιρεί µικρούς λεκέδες πίσσας 
από το χρώµα των αυτοκινήτων.  Διατίθεται σε φιάλη των 300ml.

Λιπαίνει - ξεσκουριάζει - αδιαβροχοποιεί, καθαρίζει, προστατεύει. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 24 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αδιαβροχοποιεί επίσης ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώµατα, ρούχα, πα-
πούτσια, οµπρέλες  κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ενισχυµένο και συµπυκνωµένο σπρέι σιλικόνης για βαριές βιοµηχανικές χρή-
σεις, διατίθεται σε φιάλη των 450ml.

Εφαρµόζεται σε πλαστικά καλούπια διαµόρφωσης εν θερµώ 
και για την συντήρηση και αναζωογόνηση όλων των πλαστικών 
µερών του αυτοκινήτου. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 15 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται σε µεντεσέδες, σύρτες, γρανάζια, πόλους µπαταριών, αλυσί-
δες, συρόµενα παράθυρα, ελατήρια, κλειδαριές, ρουλεµάν, τροχαλίες, ντίζες 
κοντέρ κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Υγρό γράσο σε σπρέι, µια µοναδική ρευστοποιηµένη φόρµουλα γράσου λιθίου 
µε τεφλόν, που παραµένει µόνιµα µαλακό και προσαρµόσιµο για πάντα χωρίς 
να στεγνώνει. Ψεκάζεται σαν υγρό, διεισδύει και µετά στερεοποιείται . Διατί-
θεται σε φιάλη των 450ml.

Εξαιρετικό για όλες τις λιπαντικές χρήσεις για µέταλλο µε µέταλλο 
ή για µέταλλο µε πλαστικό ή όπου απαιτείται µακροχρόνια λίπαν-
ση και προστασία. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 15 τεµ.

BORO ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για φλάντζα σε κινητήρες και σαν σιλικόνη θερµοκρασίας σε 
σόµπες, εξατµίσεις κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

 Σιλικόνη θερµοκρασίας,  ένα νέο προϊόν υψηλής τεχνολογίας που αντέχει σε 
θερµοκρασίες από -73 ο C µέχρι +350 0 C  και αντικαθιστά την φλάντζα σε 
οποιαδήποτε µηχανική εφαρµογή µε άριστα αποτελέσµατα. 

Εφαρµόζεται και προσκολλάται σε όλους τους κινητήρες και 
τις επιφάνειες.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XΡΩΜΑ

κουτί των 12 τεµ.
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ΚΟΛΛΕΣ

BORO 840 BORO PLAST

BORO 84 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, µοτοσυκλέτες και 
σκάφη αναψυχής.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδική σύνθεση µε σφραγιστικούς και σκληρυντικούς παράγοντες µαζί µε 
πραγµατικά ρινίσµατα χαλκού για το σφράγισµα οποιασδήποτε διαρροής στο 
ψυκτικό σύστηµα µηχανών εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ή βενζίνης. 

Αναµιγνύεται µε το αντιψυκτικό και δηµιουργεί µια εσωτερική 
στρώση που προστατεύει τον κινητήρα ταυτόχρονα και από την 
σκουριά.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε πλαστικά µέρη µηχανών, αυτοκινήτων, φέρινγκ µηχανών, σπασµένους 
προφυλακτήρες κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μοναδική σκληρή κόλλα πλαστικών, κολλάει, δηµιουργεί και συµπληρώνει 
οποιοδήποτε πλαστικό αµέσως. 

Σε 1 λεπτό µπορείτε να το τρίψετε, να το λιµάρετε, να το τρυπή-
σετε  και να το διαµορφώσετε σύµφωνα µε τις δικές ανάγκες.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, µοτοσυκλέτες και 
σκάφη αναψυχής.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Είναι ένα νέο ειδικό υλικό για εξατµίσεις, το οποίο µπορεί να αντέξει πάνω 
από 600ο βαθµούς θερµοκρασία. Είναι ιδανικό για να σφραγίζει τρύπες και 
σχισµές σε παλιές εξατµίσεις.

Το προϊόν σταµατά τις διαρροές των εξατµίσεων σε όλα τα 
οχήµατα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε δερµάτινες τσάντες, πλαστικές µπότες, ταπετσαρίες, πολυεστερικά σκάφη, 
προφυλακτήρες κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

3 προϊόντα σε ένα: είναι γυαλιστικό ταµπλό αυτοκινήτου, συντηρητικό ελαστι-
κών, αποσµητικό εσωτερικών χώρων. 

Καθαρίζει και επαναφέρει τα πλαστικά και τα ελαστικά µέρη στην 
αρχική τους κατάσταση.

BORO CHERRY 2000

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

κουτί των 12 τεµ.
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ΚΟΛΛΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ξύλα, χαρτιά.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ξυλόκολλα  CM 121  γενικής χρήσεως λευκή,  παράγεται σε 500ml - 1000ml 
- 5000ml.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική για ξύλα µαλακά ή σκληρά, φελλό, χαρτί.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ ταχείας πήξεως  CM 141, µε µεγάλη αντοχή στην υγρα-
σία, πράγµα που την κάνει κατάλληλη για κολλήσεις σε έπιπλα κήπου, θερµο-
κήπια, πέργκολες. 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ CARMYCO

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜL

κουτί των 20τεµ. 200ml

κουτί  των 24τεµ.
500ml

1000ml

κουτί των 4τεµ. 5000ml

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜL

κουτί των 24τεµ.
500ml

1000ml

κουτί των 4τεµ. 5000ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Βενζινόκολλα Carmyfix 43 της εταιρείας Carmyco. H CM43 είναι ο αντίστοιχος
τύπος της  Neostik No 550.

Όλες οι συσκευασίες παράγονται µε σφραγιστικό φύλλο αλου-
µινίου κάτω από το µεταλλικό καπάκι, ενώ όλες οι πρώτες ύλες 
είναι ελβετικές.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜL

σωληνάρια σε διάφανο κουτί  των 15 τεµ. 75ml

κουτί  των 40 τεµ. 125ml 250ml

κουτί  των 24 τεµ. 500ml 1000ml

κουτί των 1τεµ. 5000ml 15000ml

Ιδανική για δέρµατα, ξύλα, χαρτί, φελλό, αφρολέξ. Μη κατάλληλη για φε-
λιζόλ. Για µεγαλύτερη αντοχή στη θερµοκρασία υπάρχει ο τύπος CM 54 στη 
διάθεσή σας.

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ

Αφού στεγνώσει παραµένει λευκή.
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SMIRDEX ΦΡΙΚΑΤ SMIRDEX NTOYKOXAΡTO

SMIRDEX ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟSMIRDEX ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό για καλύτερο φινίρισµα στο τρίψιµο ξύλου, ασταρωµένων επιφανειών, 
βερνικιών, λάκας, πολυεστέρα κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό προϊόν κατασκευασµένο από πολύ µαλακό και ανθεκτικό χαρτί 78gr 
εµποτισµένο µε latex, λειαντικούς κόκκους ανθρακοπυριτίου (SiC) και ειδική 
επίστρωση στεατικού τσίγκου για να µην µπουκώνει. 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ No ΦΥΛΛΑ

100 φύλλων 23x28cm
80 100 120 150 180

220 240 280 320 400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλο για υγρό τρίψιµο µε νερό στην βαφή του αυτοκινήτου και 
στην επεξεργασία του µαρµάρου.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αδιάβροχο σµυριδόχαρτο µεγάλης αντοχής.

Κατασκευασµένο από ειδικό χαρτί Latex 125gr, λειαντικούς 
κόκκους ανθρακοπυριτίου (SiC), και αδιάβροχη εποξική ρητίνη.

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ No ΦΥΛΛΑ

100 φύλλων 23x28cm
80 100 120 150 180 220 240

280 320 400 600 800 1000 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ειδικό προϊόν για το ξηρό τρίψιµο σιδηρόστοκου ή πολυεστερικού στόκου 
στην καροτσερία, όπως επίσης και ασταρωµένων και σπατουλαρισµένων επι-
φανειών στην οικοδοµή.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Λευκό  σµυριδόχαρτο ξηράς τριβής.

Κατασκευασµένο από σατινέ χαρτί 150gr, µε λειαντικούς κόκκους 
οξείδιο του αλουµινίου ( ALOX ) και κόλλα ειδική ρητίνη.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ No ΦΥΛΛΑ

50 ή 100 φύλλων 23x28cm
40 60 80 100

120 150 180 έως 500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλο για τρίψιµο µετάλλων, κάγκελων, κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σµυριδόπανο σε φύλλα, κατασκευασµένο από ελαφρύ πανί, κόκκους από τε-
χνητό κορούνδιο (ALOX) και κόλλα ειδική ρητίνη για καλό κράτηµα.

Είναι πολύ µαλακό και εύκαµπτο, πράγµα που το κάνει πολύ πιο 
εύχρηστο και ανθεκτικό σε αντίθεση µε άλλα φύλλα εισαγωγής.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ No ΦΥΛΛΑ

50 φύλλων 23x28cm
36 40 60 80 100 120

150 180 220 240 320

52



ΔΙΣΚΟΙ FIBER ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ DUROFLEX

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΕΩΣΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλοι για την τριβή µαρµάρων, µωσαϊκών, πέτρας.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Δίσκοι κατασκευασµένοι από ισχυρό χαρτί fiber µε κόκκους από  ανθρακο-
πυρίτιο (SiC) για να αντέχουν περισσότερο στην τριβή µαρµάρων και κόλλα 
φαινολική ρητίνη. 
Κατασκευάζονται στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ για λογαριασµό της SMIRDEX.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΥΜΕΡΑ

πακέτο των 
25τεµ. Ø180

24 36 40 60 80 100

120 150 180 220 320

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Πολύ ανθεκτικό προϊόν για το τρίψιµο ξύλων, Μ..D.F., νοβοπάν, καπλαµάδων, 
µε το χέρι ή µε λειαντική µηχανή. Κατάλληλο και για ιµάντες.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πατόχαρτο duroflex σε ρολά των 12cm ή των 20cm.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ XΡΩΜΑ

Ρολό 25m
24 36 40 60 80

100 120 150 180

Κατασκευασµένο από πολύ µεγάλης αντοχής χαρτί 230gr, λεια-
ντικούς κόκκους από τεχνητό οξείδιο του αλουµινίου (ALOX) και 
κόλλα φαινολική ρητίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατάλληλα για τρίψιµο καµπύλων επιφανειών, γωνιών ξύλου ή µετάλλου, 
καθώς και ασταρωµένων επιφανειών.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Λειαντικά σφουγγαράκια τετράπλευρα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Ανά τεµάχιο
χονδρό µεσαίο

ψιλό πολύ ψιλό

Κατασκευασµένα από δυνατό σφουγγάρι, κόκκους από τεχνη-
τό κορούνδιο (ALOX) και κόλλα αδιάβροχη ρητίνη για να πλέ-
νονται µε νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για κοπή και λείανση µετάλλου και µαρµάρου, µωσαϊκού ή πέτρας.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Δίσκοι κοπής και λείανσης ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, µε προδιαγραφές µεγάλης αντοχής 
για επαγγελµατική χρήση. Παράγονται στους παρακάτω τύπους: σε Φ115 για 
κοπή και λείανση µετάλλου και µαρµάρου, σε Φ178 για κοπή και λείανση µε-
τάλλου και µαρµάρου και σε Φ230 για κοπή µετάλλου και µαρµάρου.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δίσκοι κοπής σε πακέτο των 25τεµ.
Δίσκοι λείανσης σε πακέτο των 10τεµ.

Κατασκευάζονται από την CERASIV για λογαριασµό της SMIRDEX 
µε απόλυτο έλεγχο κατά DIN.
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Συµπαγής κατασκευή & απλή στην χρήση

Η σειρήνα ενεργοποιείται µόλις κοπεί το 
καλώδιο ή πειραχτεί η κλειδαριά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σταντ 10 τεµ. 2,4m      4,6m

Με ανθεκτικό εξωτερικό περίβληµα 
και εσωτερικά ατσάλινο σασί.

Βάλτε τέλος στις κλοπές!

Το καλώδιο τυλίγεται πάνω στην µονάδα 
όταν ο συναγερµός δεν χρησιµοποιείται

Λειτουργεί µόνο µε µια µπαταρία 
των 9 volt

Με ειδικά επεξεργασµένο ατσάλινο 
συρµατόσχοινο µε επικάλυψη PVC

Εντυπωσιακό σταντ 10 τεµ. για το ταµείο 

Με σειρήνα 120 decibel

Το σύστηµα συναγερµού Lock Alarm ασφαλίζει  και 
προστατεύει όλα τα ογκώδη εκτεθειµένα αντικείµενα 
σε λίγα δευτερόλεπτα.
Κατάλληλο για εσωτερική & εξωτερική χρήση σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Το σετ περιλαµβάνει 
ειδικούς βραχίονες που επι-
τρέπουν στον συναγερµό να 
στερεωθεί πάνω σε τοίχους , 
κολόνες ή απ’ ευθείας πάνω 
στον εξοπλισµό.

Lock Alarm

Ιδανικό για να προλαµβάνει κλοπές από ανοικτούς χώ-
ρους. Ασφαλίζει ποδήλατα, µηχανές, ογκώδη  εργαλεία, 
σκάφη, εξοπλισµό κλπ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

SPECIAL PRODUCTS
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΦΑΡ∆ΟΣ

ROK30020 300mm

20mm
ROK45020 450mm

ROK60020 600mm

ROK75020 750mm

ROK90025 900mm

25mmROK120025 1200mm

ROK150025 1500mm

ROK150025Α ρυθµιζόµενο 
1500mm

25mmROK300025A ρυθµιζόµενο 
3500mm

ROK450025A ρυθµιζόµενο 
4500mm

         Εκπληκτικοί γάντζοι
     Διπλός γάντζος για περισσότερη δύναµη και ασφάλεια.   

  Πλαστική επένδυση για την αποφυγή χαρακιών.
Διπλή ραφή για ασφάλεια.

Εξαιρετικό λάστιχο
100% Φυσικό λάστιχο για απίστευτη δύναµη & ασφάλεια.

Ανθεκτικό στις ακτίνες UV και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Επιφάνεια µε σφιχτό πολυεστερικό νήµα 

ανθεκτικό στην φθορά της τριβής.

Καλύτερη πλέξη
Σφιχτό πολυεστερικό νήµα 

ανθεκτικό στην φθορά της τριβής. 

Εργονοµία & προστασία φορτίου
Η επίπεδη επιφάνεια του  δεν του 

επιτρέπει να γλιστράει στις 
επιφάνειες ασφαλίζοντας σταθερά 

χωρίς να  καταστρέφει το φορτίο.          

Κερδίστε δύναµη & ασφάλεια!

Τα ROK™-STRAP   είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων: 
Μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, τρέιλορ, φορτηγάκια, κήπος,  κάµπινγκ κ.τ.λ

Εντυπωσιακό σταντ για 
το ταµείο µε όλους του 
κωδικούς

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

ROK™-STRAP  

SPECIAL PRODUCTS
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SPECIAL PRODUCTS

Astro ΤL 20
Φακός επαναφορτιζόµενος

Handy ΤL 5
Φακός επαναφορτιζόµενος 

       To µικρό του µέγεθος  και ο βραβευµένος σχεδιασµός του µε την κοµψή 
κλήση, τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ο κάθε φακός έχει ενσωµατωµένο bar code.

 Αυτός ο επαναφορτιζόµενος φακός χειρός έχει ένα εξαι-
ρετικά δυνατό πλατύ φωτισµό. Εξαιρετικά καλής ποιότητας για την 
χαµηλή τιµή του.  Ο κάθε φακός έχει ενσωµατωµένο bar code.

Εντυπωσιακό σταντ για 
το ταµείο µε 12 τεµ. σε 
διάφορα χρώµατα  

Εντυπωσιακό σταντ για το ταµείο µε 
20 τεµάχια σε διάφορα χρώµατα  

Φορτίζει κουµπώνοντας τον απευθείας  
σε οποιαδήποτε πρίζα 220 v

Φορτίζει κουµπώνοντας τον  απευθείας  
σε οποιαδήποτε πρίζα 220 v

 Οι επαναφορτιζόµενοι φακοί MELLERT έχουν ενσωµατωµέ-
νο κύκλωµα προστασίας από την υπερφόρτωση. Η φόρτιση µπορεί 
να επαναληφθεί έως και 1000 φορές. 
 Με τους επαναφορτιζόµενους φακούς MELLERT  έχουµε τε-
ράστια µείωση του κόστους φωτισµού. Στην περίπτωση του StarLed 
TL 25, οι 100 ώρες φωτισµού κοστίζουν µόνο 0,15 ευρώ. 
 Είναι δύσκολο να φανταστούµε κάποια άλλη διαχείριση 
ενέργειας πιο αποτελεσµατική και πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

 Έξυπνοι επαναφορτιζόµενοι φακοί
 Όλοι οι επαναφορτιζόµενοι φακοί της MELLERT είναι εφοδιασµένοι αποκλειστικά µε µπα-
ταρίες Νικελίου Υδριδίου µετάλλου (NiMh). Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και επιπρόσθετα έχουν 
πολύ µεγαλύτερη διάρκεια αποφόρτισης. Το σηµαντοκότερο όµως χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
δεν εµφανίζουν το φαινόµενο “µνήµης” όπως οι µπαταρίες Ni-Cde.

ΑΚΤΙΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

15m 50min 36h L66 / B19/ H 14mm 
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

58g Σταντ 20 τεµ.

ΑΚΤΙΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

75m 70min 24h L66 / B19/ H 14mm 
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

58g Σταντ 12τεµ.
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Counter 10 τεµ.

Counter 

SPECIAL PRODUCTS

Starled ΤL 25 
LED Φακός επαναφορτιζόµενος

Εξαιρετικά φωτεινός και οικονοµικός!

Εξαιρετικά φωτεινός και ακαταµάχητος!

 Το φως του άσπρο LED, εστιάζεται µέσω του 
οπτικού φακού που διαθέτει. Παράγει σταθερό φωτισµό 
µε καθαρό περίγραµµα.
 Η εξαιρετική µακροζωία του LED και ο σφριγη-
λός του µεταλλικός κορµός µε το ελκυστικό του τελείω-
µα τον καθιστούν σε έναν άφθαρτο φακό ο οποίος είναι 
εντυπωσιακός από τεχνολογικής αλλά και αισθητικής 
άποψης.

Τα LED έχουν µόνο πλεονεκτήµατα

Είναι πάρα πολύ οικονοµικά εξαιτίας της χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 
(κάτω από το 1/10 κατανάλωσης ενός κοινού λαµπτήρα πυρακτώσεως).
Παράγουν πολύ οµοιόµορφο φωτισµό, ιδιαίτερα όταν συνδυαστούν µε τα οπτικά 
κάτοπτρα συγκέντρωσης της δέσµης τα οποία αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτόν τον 
σκοπό, χωρίς τις ενοχλητικές αντιθέσεις των κοινών λαµπτήρων.
Εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής (έως 100.000 ώρες).
Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε δονήσεις και χτυπήµατα.
Σχεδόν µηδενική παραγωγή θερµότητας και άρα µηδενική απώλεια ενέργειας 
(η µπαταρία µας παράγει µόνο φως και όχι ζέστη).

Μetallica ΤL 270 
LED Φακός µε µεταλλικό κορµό

Εξαιρετικά φωτεινός και οικονοµικός. 
Εξοπλισµένος µε άσπρο LED  και µε ειδικό οπτικό φακό πετυ-
χαίνει βελτιωµένη  δέσµη.

Ο StarLED TL25 προσφέρει τον µέγιστο χρόνο λειτουργίας µε 
δυνατό φωτισµό στην κατηγορία του. 

Είναι µοναδικό στον κόσµο.
Η επαναφορτιζόµενη µπαταρία του  µπορεί να αντικατασταθεί 
απλά πατώντας ένα κουµπί. 

Μπορεί να µείνει αναµένος πάνω από 10h συνεχώς µε µία µόνο 
φόρτιση, 10 φορές περισσότερο από ένα κοινό φακό.

Τα LEDs (Light emitting diodes) είναι το µέλλον στην κατασκευή των φακών. Η βιοµηχα-
νία ηµιαγωγών µέσα από τη συνεχή έρευνα, µόλις µετά από το 1995 κατάφερε, να ανα-
πτύξει ένα LED µε λευκό χρώµα και ικανοποιητική απόδοση φωτισµού. 

Εντυπωσιακό σταντ για το ταµείο 10 τεµ. 

ΑΚΤΙΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

15m 10h 10h L130 / B42/ H 
25mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

75g Σταντ 10 τεµ.

Φορτίζει κουµπώνοντας  τον  απευθείας  
σε οποιαδήποτε πρίζα 220 v

ΑΚΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

10m 30h + 3 x AG 13 (LR 44) 1,5 V 
ΒΑΡΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ

58g L66 / B19/ H 14mm
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ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΤΕΛΑΡΑΚΙΑ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για το µεγάλωµα των φυτών σε φυτώρια, θερµοκήπια, κήπους ακόµα 
και µπαλκόνια.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Γλαστράκια µιας χρήσεως για φυτά, τα οποία εισάγονται σε δύο τύπους:  τε-
τράγωνα και στρογγυλά. Για τα δύο πρώτα µεγέθη από τα τετράγωνα γλαστρά-
κια υπάρχουν και τελαράκια µεταφοράς. 

Όλοι οι τύποι έχουν από κάτω ειδικές τρύπες αποστράγγισης 
για να φεύγουν τα νερά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ

κούτα των 
1500-3500τεµ.

στρόγγυλα    φ8 φ10,5 φ12 φ13

τετράγωνα 7x7x8 8x8x8 9x9x10 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ιδανική λύση για τα εποχιακά  λουλούδια και τα µονοετή φυτά όπως  ντοµά-
τες, πιπεριές, µελιτζάνες, κολοκύθια, καρπούζια, πεπόνια κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακουλάκια από 100% καθαρό πολυαιθυλένιο (LDPE). Παράγονται σε οποια-
δήποτε διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

Το σακουλάκι είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε όταν γεµίσει µε 
χώµα να ́ ΄δηµιουργεί΄΄ πάτο και να στέκεται µόνο του, ενώ δεν έχει 
ραφή στο πλάι και έτσι είναι µεγάλης αντοχής.  Επίσης, στο πλάι έχει 
8 τρύπες αποστράγγισης για να φεύγουν τα νερά από το πότισµα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MΕΓΕΘΗ XΡΩΜΑ

σακί  30kg 18x25 22x28 28x32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για όλα τα φυτώρια λόγω του χαµηλού κόστους τους. Κατάλληλα για 
όλα τα είδη φυτών: ελιές, ροδακινιές, µηλιές, λεµονιές, ακτινίδια, καρυδιές, 
καστανιές κ.τ.λ.   

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Σακουλάκια από 100% καθαρό πολυαιθυλένιο (LDPE). Παράγονται σε οποια-
δήποτε διάσταση κατόπιν παραγγελίας.

Το σακουλάκι είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε όταν γεµίσει µε χώµα 
να ΄΄δηµιουργεί΄΄ πάτο και να στέκεται µόνο του. Στο πλάι έχει 8 
τρύπες αποστράγγισης για να φεύγουν τα νερά από το πότισµα.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MΕΓΕΘΗ

σακί 25kg- 30kg

11x12 12x12 12x132

13x13 13x14 14x14

15x15 16x16 17x17
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για  την  στήριξη του  νάιλον  πάνω σε µεταλλικές κατασκευές 
από σωλήνα 1/2  ή 3/4.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πλαστικά κλιπς θερµοκηπίου. Παράγονται σε διατοµές 1/2’ και 
σε 3/4’. 

Δεν ξεραίνεται µε τον καιρό και δεν πληγώνει το φυτό 
κατά την ανάπτυξη του για τι είναι ελαστικό και ξεχει-
λώνει µαζί του. Με τρύπα στο κέντρο για καλύτερο 
δέσιµο και σφίξιµο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικό για το δέσιµο φυτών από επαγγελµατίες και ερασιτέχνες. 
Κατάλληλο ακόµα και για µεγάλα δένδρα όπως ελιές, ροδακινιές, 
λεµονιές κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Κορδόνι από καθαρό P.V.C. σε κουλούρες.

Το 1/2  είναι ειδικά ενισχυµένο εξωτερικά µε νεύρα 
για να µην χαλαρώνει µε το πέρασµα του χρόνου. Το 
3/4  είναι κατάλληλο µόνο για εσωτερικά νάιλον.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 σακί 25kg
2mm 2,5mm 3mm

4mm 5mm 6mm

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ∆ΙΑΤΟΜΕΣ  ΜΗΚΟΣ

κουτί των 
800 τεµ.

1/2 20cm

3/4 5cm

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
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ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για πικ νικ, γάµους, συνεστιάσεις,γιορτές, παιδικά πάρτι 
κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Πιάτα, ποτήρια και µαχαιροπίρουνα µιας χρήσεως. Τα πιάτα 
υπάρχουν σε δύο τύπους: µικρό και µεγάλο και το χρώµα τους 
είναι λευκό. Τα ποτήρια υπάρχουν σε τρεις τύπους: σε µικρό, 
µεσαίο και µεγάλο. Το µικρό είναι λευκό ενώ το µεγάλο και το 
µεσαίο είναι λευκό ή διάφανο. 

Από ειδικό υλικό κατάλληλο για τρόφιµα .

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XΡΩΜΑ

πιάτα  πακέτο 10 ή 20τεµ.

ποτήρια πακέτο 50 ή 100τεµ.

µαχαιροπίρουνα πακέτο  10τεµ.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κουτί των  
25 ρολών

Ρολό 45cm x 25m

Ρολό 30cm x 40m

  Ρολό 30cm x 100m

µεµβράνη 30cm x 200m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Απαραίτητα σε κάθε κουζίνα, οικιακή ή επαγγελµατική.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φύλλο από 100 % καθαρό αλουµίνιο σε ρολά. Το ρόλο των 100 
µέτρων επειδή είναι το οικονοµικότερο το προτιµούν οι επαγ-
γελµατίες. 
Το πάχος όλων των αλουµινόχαρτων  που κυκλοφορούν στην 
αγορά είναι 14µm. 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
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ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΚΕΣΕΔΑΚΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανική συσκευασία για τρόφιµα ή γλυκά. Το SL-26 χρησιµοποιείται κυρίως 
σε µνηµόσυνα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ειδικό κεσεδάκι από υλικό PET  µε ειδικό κλείσιµο που κρατά την συσκευασία 
κλειστή µέχρι να θελήσετε να την ανοίξετε και όχι νωρίτερα, υπάρχει µεγάλη 
γκάµα σε διαστάσεις.

Το καπάκι µένει ανοικτό µέχρι να τοποθετηθούν µέσα τα 
τρόφιµα χωρίς να ενοχλεί τα χέρια, επίσης ανοίγει χωρίς να 
καταστρέφεται.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ XΡΩΜΑ

κιβώτιο των 300τεµ. διάφανο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ιδανικά για τον καφέ ή τα αναψυκτικά στο σπίτι, την καφετέρια, µπαρ, 
εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.τ.λ.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Καλαµάκια µιας χρήσεως από ειδικό υλικό κατάλληλο για τρόφιµα, παράγο-
νται σε δύο τύπους: ριγέ απλά & φωσφοριζέ.

Είναι σπαστά στο πάνω µέρος τους για µεγαλύτερη ευκολία.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

πακέτο των 100τεµ. διάφορα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Χρησιµοποιείται κυρίως σαν κάλυµµα του υφασµάτινου τραπεζοµάντιλου στο 
τραπέζι του σπιτιού. Το 0,4mm και το 0,8mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και σαν αντιανεµικές τέντες σε ταβέρνες ή ψησταριές. Το 0,8mm  µπαίνει και 
σε επαγγελµατικά ψυγεία για να µην φεύγει η ψύξη.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Ρολά από µαλακό φύλλο P.V.C.

ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡ∆ΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΑΧΟΣ XΡΩΜΑ

ρολό 1,3m

80m 0,10mm

διάφανο

60m 0,15mm

60m 0,20mm

40m 0,40mm

20m 0,80mm
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ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Αποτελεί την µόνιµη λύση σε αντίθεση µε το απλό 
αυτοκόλλητο τσοχάκι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καρφώνονται κάτω από κάθε έπιπλο µια για πάντα.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Καρφωτό τσοχάκι Ιταλίας µε τριπλή ακίδα για µεγαλύτερη 
σταθερότητα.

ΤΣΟΧΑΚΙΑ puntak

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ XΡΩΜΑ

blister 4τεµ.
Ø19 Ø25κουτιά των  

36 blister

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κολλάνε κάτω από κάθε έπιπλο για να µην τρίζει κατά την µετα-
κίνηση του.

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Αυτοκόλλητα τσοχάκια Ιταλίας για καρέκλες - τραπέζια ή και έπι-
πλα γενικότερα.

ΤΣΟΧΑΚΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

XΡΩΜΑ

κουτιά των 
100τεµ.

Ø22 20x20

50x100Ø26 25x25

Ø35 35x35
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μοντέρνα αυτοκόλλητα κρεµασταράκια Ιταλίας, µε πλαστική βάση και ένα
µεταλλικό άγκυστρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΑΚΙΑ ART43
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ) 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΑΚΙΑ ART43/BIS
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΑΚΙΑ  ART43/TRIS
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ)

Ιδανικά για τη στήριξη αντικείµένων στο σπίτι, το γραφείo, την αποθήκη.
Ανθεκτικά σε κάθε χρήση χάρη στην ειδική κόλλα στήριξης. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μοντέρνα αυτοκόλλητα κρεµασταράκια Ιταλίας, µε πλαστική βάση και δύο
µεταλλικά άγκυστρα.

Ιδανικά για τη στήριξη αντικείµένων στο σπίτι, το γραφείo, την αποθήκη.
Ανθεκτικά σε κάθε χρήση χάρη στην ειδική κόλλα στήριξης. 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Μοντέρνα αυτοκόλλητα κρεµασταράκια Ιταλίας, µε πλαστική βάση και τρία
µεταλλικά άγκυστρα.

Ιδανικά για τη στήριξη αντικείµένων στο σπίτι, το γραφείo, την αποθήκη.
Ανθεκτικά σε κάθε χρήση χάρη στην ειδική κόλλα στήριξης. 

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

blister των 4 τεµ.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

blister των  2 τεµ.

            ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑ

blister των  2 τεµ.
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